
  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й      к о м і т е т 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

 

   від 25.01.2019 року 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

Заступники міського голови     Я.М. Осипчук 

          С.В. Мельник 

    

Члени виконкому: Бабич Л.А., Бабиченко О.М.,  Басюк Н.А., Горпиніч Н.М., 

Дудар І.П., Ігнатюк А.О., Кайданович В.Й., Корнійчук О.В., Кравченко М.К., 

Кравченко М.М., Мирончук М.В., Михалець М.В., Мойсієнко М.Д., Назарчук 

Н.В., Ратушинський В.О., Розе О.Р., Рябой Є.М., Стафійчук К.О., Степанчук 

В.В., Тимощук В.А., Хомутовський А.В., Хомутовська О.М.,  Шибецький В.П. 

 

 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві засоби 

масової інформації 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /1. Про затвердження  переліку святкових заходів та пам’ятних дат. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

2. /2. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

3. /3. Про представлення до звання «Мати-героїня». 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

4. /4. Про надання  матеріальної допомоги громадянам Олевської ОТГ. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

5. /5. Про відшкодування  витрат. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

6. /6. Про затвердження графіку роботи КУ «Інклюзивно-ресурсний центр». 



Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

7. /7. Про затвердження клопотання Олевської міської ради від 25.01.2019 року 

щодо влаштування до КУ«Новоборівського психоневрологічного інтернату» 

Житомирської обласної ради Фоміної Галини Михайлівни. 

Інформує: Скумін Н.А. – головний спеціаліст з питань захисту дітей. 

8. /8. Про зміну режиму роботи об’єкта торгівлі.  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

9. /9. Про погодження переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт на 

2019 рік для порушників, на яких судом накладено  адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт.  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

10. /10. Про визначення видів робіт на 2019 рік для засуджених осіб, які 

відбувають громадські роботи та Погодження переліку об`єктів для 

відбування покарання засудженими у виді громадських робіт. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

11. /11. Про визначення видів робіт на 2019 рік для засуджених осіб, які 

відбувають громадські роботи та Погодження переліку об`єктів та відів робіт 

на яких відбуватимуть адміністративні стягненняі у вигляді суспільно 

корисних робіт. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

12. /12. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «Олевському 

орендному підприємству теплових мереж».  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

13. /13. Про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного 

будинку житлового фонду Олевської міської  об’єднаної територіальної 

громади. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

14. /14. Про затвердження конкурсної документації та проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду 

Олевської міської об'єднаної територіальної громади. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

15. /15. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на    квартирному 

обліку. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

16. /16. Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують покращення 

житлових умов. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

17. /17. Про відмову у взятті на квартирний облік внутрішньо переміщених осіб. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

18. /18. Про відмову у взятті на квартирний облік громадян, що потребують 

покращення житлових умов. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

19. /19. Про затвердження квартирної черги  громадян, що перебувають на 

обліку як такі, що потребують  поліпшення житлових умов. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 



20. /20. Про затвердження квартирної черги  громадян, що перебувають на 

соціальному обліку як такі, що потребують соціального житла. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

21. /21. Про зняття громадян, що перебувають на  квартирному обліку. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

22. /22. Про зміну та присвоєння  адресних номерів. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

23. /23. Про надання дозволу на розміщення реклами.  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

24. /24. Про продовження дозволу на встановлення тимчасової споруди. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

25. /25. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

26. /26. Про припинення дії паспорту прив’язки тимчасової споруди. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

27. /27. Про надання дозволу на встановлення тимчасової споруди. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

28/28. Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів 

використання води. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження  переліку святкових заходів та 

пам’ятних дат. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 1 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 2 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про представлення до звання «Мати-героїня». 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 3 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 4. Про надання  матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ОТГ. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 4 додається/ 

 

СЛУХАЛИ:  5. Про відшкодування  витрат. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 5 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження графіку роботи КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр». 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 6 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження клопотання Олевської міської ради від 

25.01.2019 року щодо влаштування до КУ «Новоборівського 

психоневрологічного інтернату» Житомирської обласної ради Фоміної 

Галини Михайлівни. 

Інформує: Скумін Н.А. – головний спеціаліст з питань захисту дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 7 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про зміну режиму роботи об’єкта торгівлі.  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 8 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про погодження переліку об’єктів та видів суспільно-

корисних робіт на 2019 рік для порушників, на яких судом накладено  

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

       /Рішення № 9 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про визначення видів робіт на 2019 рік для засуджених 

осіб, які відбувають громадські роботи та Погодження переліку об`єктів 

для відбування покарання засудженими у виді громадських робіт. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 10 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про визначення видів робіт на 2019 рік для засуджених 

осіб, які відбувають громадські роботи та Погодження переліку об`єктів 

та відів робіт на яких відбуватимуть адміністративні стягненняі у 

вигляді суспільно корисних робіт. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 11 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ 

«Олевському орендному підприємству теплових мереж».  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 12 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про конкурсну комісію з призначення управителя 

багатоквартирного будинку житлового фонду Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 13 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження конкурсної документації та 

проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку житлового фонду Олевської міської об'єднаної територіальної 

громади. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 14 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на    

квартирному обліку. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 15 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про взяття на квартирний облік громадян, що 

потребують покращення житлових умов. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 16 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про відмову у взятті на квартирний облік внутрішньо 

переміщених осіб. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 17  додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про відмову у взятті на квартирний облік громадян, що 

потребують покращення житлових умов. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 18 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження квартирної черги  громадян, що 

перебувають на обліку як такі, що потребують  поліпшення житлових 

умов. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 19 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 20. Про затвердження квартирної черги  громадян, що 

перебувають на соціальному обліку як такі, що потребують соціального 

житла. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 20 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про зняття громадян, що перебувають на  квартирному 

обліку. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 21 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про зміну та присвоєння  адресних номерів. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 22 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу на розміщення реклами.  

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 23 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про продовження дозволу на встановлення тимчасової 

споруди. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 24 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 25 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 26. Про припинення дії паспорту прив’язки тимчасової 

споруди. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 26 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про надання дозволу на встановлення тимчасової 

споруди. 

Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 27 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про встановлення поточних індивідуальних 

технологічних нормативів використання води. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 28 

      / Рішення № 28 додається/ 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 
 

РІШЕННЯ № 1 

 

від 25.01.2019  року 

 

Про затвердження  

переліку святкових заходів 

та пам’ятних дат 

 

З метою належного відзначення державних, міських, релігійних свят та 

пам’ятних дат, які планується провести на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади протягом 2019 року, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перелік державних, міських, релігійних свят та пам’ятних дат, які 

планується провести на території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади протягом 2019 році (додається). 

 

2. Призначити відповідальними за підготовку та проведення в місті 

організаційно-масових заходів з нагоди державних, міських, релігійних свят 

та пам’ятних дат – відділ культури міської ради. 

 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Дорош Вірі Василівні передбачити кошти на відзначення даних 

заходів. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

  

 

 

Міський голова                                                                                    О.В.  Омельчук  

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення виконавчого 

комітету  

від  25.01.2019 № 1 

Перелік 

державних, міських, релігійних свят та пам’ятних дат на 2019 рік  

для організації їх проведення та святкування у Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді 

№ 

п/п 
Державні, міські, релігійні свята 

та пам’ятні дати 

Дата 

проведення 

1 День села (селища)  

2 Новорічніта Різдвяні свята грудень 2018 року-січень 2019 року 

3 День соборностіта Свободи України 22 січня 

4 День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

15 лютого 

5 ДеньГероїв Небесної Сотні 20 лютого 

6 Міжнароднийжіночий день 08 березня 

7 День Чорнобильської трагедії  26 квітня 

8 Пасха (Великдень) 

Дні поминання почилих 

18квітня 

9 День матері 08 травня 

10 День Перемоги  09 травня 

11 День пам'яті жертв політичних репресій 15 травня 

12 День міста 18 травня 

13 День Європи 21 травня 

14 День захисту дітей 01 червня 

15 День медичного працівника 17 червня 

16 День Скорботиі вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

22 червня 

17 Фестиваль вуличної музики. Свято чорниці Червень 

18 ДеньКонституції України 28 червня 

19 День молоді 26 червня 

20 День будівельника 12 серпня 



21 День Державного Прапора України 

День незалежності України (25 років) 

23 серпня 

24 серпня 

22 День знань 01 вересня 

23 День рятівника 17 вересня 

24 Деньпартизанської слави 22 вересня 

25 День вихователя 27 вересня 

26 Фестиваль польської культури Вересень  

27 Фестиваль Олевської республіки Вересень  

28 Міжнародний день людей похилого віку 01 жовтня 

29 День вчителя 07 жовтня 

30 Деньзахисника України 14 жовтня 

31 День автомобіліста і дорожника 27 жовтня 

32 Деньвизволення України від фашистських 

загарбників 

28 жовтня 

33 ДеньГідності і Свободи 21 листопада 

34 День пам’ятіжертв голодоморів 27 листопада 

35 Міжнароднийдень інвалідів 03 грудня 

36 День місцевого самоврядування 07 грудня 

37 День національної поліції 09 грудня 

38 День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

14 грудня 

39 День Святого Миколая 19 грудня 

40 Річниця народження Бульби Боровця  

41 Щорічний звіт міського голови  

 

 

 Керуючий справами          Ю.Г.Русин 

 

 



                                                                                              

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 
 

РІШЕННЯ № 2 

 

від 25.01.2019  року 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови 

 

Розглянувши розпорядження міського голови, що видавались у період між 

виконкомами у зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

- від 17.01.2019 № 4 «Про надання дозволу на поховання  Ветюгової Т.А.»; 

- від 21.01.2019 №10 «Про затвердження калькуляції». 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевськогоміськогоголови 

від17.01.2019   № 4 

Про надання дозволу 

на поховання  Ветюгової Т.А. 
 

1. Надати дозвіл на поховання на міському кладовищі Ветюгової Тетяни 

Андріївни, яка проживала та померла у м. Калуга Російської Федерації, 

але є уродженкою м.Олевськ і всі родичі проживають в Олевській ОТГ. 

2. Винести дане розпорядження на затвердженнячергового виконавчого 

комітету міської ради. 

   

Підстава: заява Н.А.Незванової від 17.01.2019 року, копія свідоцтва про 

смерть Ветюгової Т.А. 

 

Міський голова                                                                             О.В.Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевськогоміськогоголови 

від21.01.2019   №10 

Про затвердження 

калькуляції 

 

 

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

в Україні» 

1. Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на опалення 

за січень 2019 року. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Дорош В.В. 

винести дане розпорядження на затвердження виконавчого комітету 

міської ради. 
 

 

 

Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження 

                                                                            міського голови №10 

                                                                         від 21.01.2019 року 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення колишньої 

РДА 

 

№ Статті витрат Січень М/Р 

сума коштів грн. 

Січень РДА 

сума коштів грн. 

1 Заробітна плата 15754,40 15754,40 

2 Нарахування на заробітну плату 3465,97 3465,97 

3 Дрова 4337,85 18621,58 

 Разом витрат 23558,22 37841,95 

Всього опалювальна площа 847,9 1724,4 

Вартість за 1 м.кв. 27,79 21,95 

 

 

Начальник відділу  

бухгалтерського обліку та звітності                                                 Дорош В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 
 

РІШЕННЯ № 3 

 

від 25.01.2019  року 

 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня» 

 

 Розглянувши подання виконуючої обов’язки старости села Лопатичі  

Горпиніч Наталії Максимівни про представлення до звання «Мати-героїня» 

жительки села Лопатичі Потапчук Марії Олексіївні, яка народила та виховала 

п'ятеро дітей до 8-річного віку, керуючись п. 12 розділу 3 Положення про 

почесні звання затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 року № 

476/2001, виконком міської ради  

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Президентом України про присвоєння 

почесного звання «Мати-героїня» жительці села Лопатичі  – Потапчук Марії 

Олексіївні,  15.03.1975  року народження. 

 

 

Міський голова           О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 
 

РІШЕННЯ № 4 

 

від 25.01.2019  року 

 

Про надання  матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяви громадян Олевської ОТГ щодо надання одноразової 

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

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

перебували, надані документи, враховуючи Положення про порядок надання 

одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням ХХV сесії 

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

затвердження Положення «Про порядок надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади», протокол комісії по виділенню одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ від 13.12.2018 року, керуючись ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

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

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування: 

1.1. Мальчевській Катерині Данилівні, проживає по вул. Центральній, 14 в 

с. Кам’янка Олевського району Житомирської області, в сумі 1000,00 

(одна тисяча) грн; 

1.2. Давидюк Світлані Олександрівні, проживає по вул. Лісова, 12-а в с. 

Сердюки Олевського району Житомирської області, в сумі 1000,00 

(одна тисяча) грн; 

1.3. Ляшук Олені Тимофіївні, проживає по вул. Центральній, 10 в с. 

Кам’янка Олевського району Житомирської області, в сумі 1000,00 

(одна тисяча) грн; 

1.4.  Смик Галині Андріївні, проживає по вул. Григорія Сковороди, 20, кв. 1 

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

1.5. Торгонській Людмилі Петрівні, проживає по вул. Центральній, 7, кв. 12 

в смт Дружба Олевського району Житомирської області, в сумі 1000,00 

(одна тисяча) грн; 



1.6. Макарчуку Руслану Івановича, проживає по вул. Садовій, 9 в с. 

Кам’янка  Олевського району Житомирської області, в сумі 1000,00 

(одна тисяча) грн; 

1.7. Ткач Олені Петрівні, проживає по вул. Григорія Сковороди, 6, кв. 1 в м. 

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

1.8. Гриб Олені Миколаївні, проживає по вул. Житній, 5 в м. Олевськ, в сумі 

1000,00 (одна тисяча) грн.; 

1.9. Симончук Валентині Василівні, проживає по вул. Сидоренка, 32 в с. 

Перга Олевського району Житомирської області, в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн; 

1.10. Кривой Людмилі Антонівні, проживає по вул. Лесі Українки, 11 в с. 

Журжевичі Олевського району Житомирської області, в сумі 1000,00 

(одна тисяча) грн; 

1.11. Климовцю Василю Григоровичу, проживає по вул. Центральній, 7 в с. 

Журжевичі Олевського району Житомирської області, в сумі 1000,00 

(одна тисяча) грн; 

 

1.12. Басюк Тетяні Михайлівні, проживає по вул. Олексія Опанасюка, 21 в м. 

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

1.13. Філімончук Аліні Валентинівні, проживає по вул. Молодіжній, 12 в с. 

Журжевичі Олевського району Житомирської області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн; 

1.14. Бабич Людмилі Анатоліївні, проживає по вул. Пушкіна, 4/2 в с. 

Замисловичі Олевського району Житомирської області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн; 

1.15. Гречко Людмилі Костянтинівні, проживає по вул. Зоряній, 4 в м. 

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

1.16. Ковальчуку Руслану Івановичу, проживає по вул. Гагаріна, 12 в с. 

Стовпинка Олевського району Житомирської області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн; 

1.17. Максимчук Любові Анатоліївні, проживає по вул. Інтернаціональній, 7 

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

1.18. Клименко Любові Іванівні, проживає по вул. Вербовій, 7-б в с. 

Жубровичі Олевського району Житомирської області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн; 

1.19. Корнійчук Галині Едуардівні, проживає по вул. Покровській, 11 в с. 

Лопатичі Олевського району Житомирської області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн; 

1.20. Михалковій Тетяні Василівні, проживає по пров. Житомирському, 2а в 

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

1.21. Скрит Інні Василівні, проживає по вул.  Матросова, 23 в м. Олевськ, в 

сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

1.22. Бовкуну Василю Олександровичу, проживає по вул. Миколи Шуди, 15 

А в с. Копище Олевського району Житомирської області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

1.23. Колодію Сергію Сергійовичу, проживає по вул. Свято-Миколаївській, 

44-а, кв. 8 в м. Олевськ, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 



1.24. Патюку Івану Євгенійовичу, проживає по вул. Грабчака, 2 в с. 

Замисловичі Олевського району Житомирської області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн; 

1.25. Патюк Наталії Іванівні, проживає по вул. Пушкіна, 3, кв. 1 в с. 

Замисловичі Олевського району Житомирської області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

1.26. Німенко Катерині Анатоліївні, проживає по вул. Комарова, 5 в с. 

Андріївка Олевського району Житомисрької області,  в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

1.27. Демчук Людмилі Леонідівні, проживає по вул. Свято-Миколаїській, 125 

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

1.28. Омелянчук Галині Дмитрівні, проживає по вул. Юрія Креця, 7/6 в м. 

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

1.29. Степановій Надії Іванівні, проживає по вул. Московській, 34 в м. 

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

1.30. Пилипчуку Олексію Даниловичу, проживає по вул. Рильського, 5 в с. 

Корощине Олевського району Житомирської  області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

1.31. Гавриленку миколі Григоровичу, проживає по пров. Набереженому, 6 в 

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

1.32. михайленку Андрію Андрійовичу, проживає по вул. миру, 41 в с. 

Забороче Олевського району Житомирської  області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

1.33. Ковальчук Оксані Олександрівні, проживає по вул. Лісова, 20-а в с. 

Журжевичі Олевського району Житомирської  області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

1.34. Філімончук Ользі Йосипівні, проживає по вул. Центральній, 52 в с. 

Жубровичі Олевського району Житомирської  області, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

1.35. Гончару Михайлу Петровичу, проживає по вул. Григорія Сковороди, 6, 

кв. 1 в м. Олевськ, в сумі 500,00 (п'ятсот) грн.; 

1.36. Васильчук Марії Макарівні, проживає по вул. Гагаріна в с. Лопатичі 

Олевського району Житомирської  області, в сумі 300,00 (триста) грн.; 

1.37. Козачок Тетяні Олександрівні, проживає по вул. Набережній, 3 в м. 

Олевськ, в сумі 300,00 (триста) грн.. 

2. Надати одноразову матеріальну допомогу на поховання громадян: 

2.1. Лавренюк Олені Сергіївні, проживає по вул. Олексія Береста, 25, кв. 2 

на поховання батька Романчука Сергія Павловича, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

2.2. Окуліч Тетяні Володимирівні,  проживає по вул. О.Олеся в м. Олевськ, 

на поховання родича Ковальчука Віктора Дмитровича, в сумі 500,00 

(п’ятсот) грн.; 

2.3. Ковальчук Юлії Віталіївні, проживає по вул. Тараса Шевченка в с. 

Білокорович Олевського району Житомисрької області, на поховання 

батька Ніколайчука Віталія Васильовича, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 



2.4. Дворецькому Валентину Анатолійовичу, проживає по вул. Малікова, 36 

в с. Хочине Олевського району Житомисрької області, на поховання 

племінниці Дворецької Ірини Яківни, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

2.5. Чирко Тетяні Григорівні, проживає по вул. Лісова, 7 в с. Зубковичі 

Олевського району Житомирської області, на поховання брата 

Мельника Віктора Денисовича, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

2.6. Гайчені Василю Федоровичу, проживає по вулл. Першотравневій, 22 в 

с. Кишин Олевського району Житомирської області, на поховання 

дядька Гайчені Василя Адамовича, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

2.7. Лозку Олегу Федоровичу, проживає по пров. Житомирському, 13 в м. 

Олевськ, на поховання брата в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

2.8. Озерчук Наталії Адамівні, проживає  по вул. Устима Кармелюка, 40 в м. 

Олевськ, на поховання барата Озерчука Дмитра Адамовича, в сумі 

500,00 (п’ятсот) грн.; 

2.9. Асановій Ользі Іванівні, проживає по вул. Садовій, 24 в с. Хочине 

Олевського району Житомирської області, на поховання доньки 

Асанової Тамари Вікторівні, в сумі 500,00 (п’ятсот) грн.; 

2.10. Кардашовій Ользі Миколаївні, проживає  по вул. Московській, 34 в м. 

Олевськ, на поховання чоловіка Кардашова Руслана Анатолійовича, в 

сумі 500,00 (п’ятсот) грн. 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. виділити кошти в сумі 26 600,00 (двадцять шість тисяч 

шістсот) грн. з місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 

2019 рік. 

 

 

Міський голова          О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 
 

РІШЕННЯ № 5 

від 25.01.2019  року 

 

 Про відшкодування  

 витрат 

 

На виконання ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Програми соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції на територію Олевської ОТГ, та 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, інших силових структур громади, що брали 

участь у антитерористичній операції на 2018 рік у новій редакції, затвердженої 

рішенням  26 сесії 8 скликання міської ради від 26.04.2018 року, враховуючи  

витяг з протоколу від 06 грудня 2018 року № 11 засідання робочої групи, 

утвореної при обласній державній адміністрації та обласній раді спільним 

розпорядженням голови обласної держаної адміністрації та голови обласної ради 

від 28 березня 2014 року №58/18 (зі змінами) та реєстр фактичних витрат 

понесених на лікування та медичну реабілітацію, в тому числі стоматологічного 

лікування  учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції, відповідно до «Програми соціальної 

підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 

районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської 

області, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих  

учасників антитерористичної операції у 2018 році» у новій редакції, 

затвердженої рішенням обласної ради від 21.12.2017 року № 874, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Відшкодувати витрати на лікування та медичну реабілітацію, в тому числі 

стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне), зубне протезування, на 

умовах співфінансування, 50 відсотків з міського бюджету та перерахувати 

кошти: 

1. КУ «Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського» Житомирської 

обласної ради на загальну суму 799,58 грн., в тому числі: 

- за лікування Горпинича Романа Петровича, с.Кишин, вул. Житомирська, 38 в 

сумі 799,58 грн. 

2. КП ЖОЛСЦРЗ «Дениші» Житомирської обласної ради на загальну суму 

4140,00 грн., в тому числі: 

- за лікування Гайчені Артура Миколайовича, с.Варварівка, вул.Заводська, 10  в 

сумі 2070,00 грн.; 

- за лікування Гайчені Олени Володимирівни, с.Варварівка, вул.Заводська, 10  в 

сумі 2070,00 грн. 



3. КУ «Обласний медичний центр з надання спеціалізованої допомоги хворим на 

залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкіряно-венерологічні захворювання» 

Житомирської обласної ради на загальну суму 296,56 грн. за лікування 

Милевича Миколи Адамовича, с.Замисловичі, вул. Вишневська, 2 в сумі 296,56 

грн. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (головному 

бухгалтеру) міської ради Дорош В.В. перерахувати КУ «Обласна клінічна 

лікарня ім.О.Ф.Гербачевського» ЖОР кошти в сумі 799,58 грн., КП ЖОЛСЦРЗ 

«Дениші» ЖОР в сумі 4 140,00 грн. та  КУ «Обласний медичний центр з надання 

спеціалізованої допомоги хворим на залежності, ВІЛ/СНІД-інфекції та шкіряно-

венерологічні захворювання» ЖОР в сумі 296,56 грн. за рахунок асигнувань, 

передбачених в міському бюджеті по КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші поточні 

трансферти населенню». 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

                                                                                             

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     



В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 
 

РІШЕННЯ № 6 

 

від 25.01.2019  року 

 

Про затвердження графіку роботи 

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Розглянувши заяву директора КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Олевської 

міської ради Бичинської О.М.,  керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

Затвердити графік роботи КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Олевської міської 

ради, а саме: 

понеділок – п’ятниця: з 8.00 год. до 16.30 год., 

обідня перерва: з 12.00 год. до 12.30 год., 

вихідні дні: субота, неділя. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 



РІШЕННЯ №  7 

від 25.01.2019 року 

 

Про затвердження клопотання Олевської 

міської ради  від 25.01.2019 року щодо 

влаштування до КУ«Новоборівського 

психоневрологічного інтернату» Житомирської 

обласної ради Фоміної Галини Михайлівни 

 

Розглянувши клопотання органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 25.01.2019 року щодо влаштуваннядо КУ «Новоборівського 

психоневрологічного інтернату» Житомирської обласної радиФоміну Галину 

Михайлівну, 21.02.1964 року народження, так як вона єінвалідом першої групи 

та потребує постійного цілодобового медичного догляду, враховуючи 

рекомендації органу опіки та піклування Олевської міської ради та керуючись ст. 

164 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити клопотання органу опіки та піклування Олевської міської ради 

щодо влаштуваннядо КУ «Новоборівського психоневрологічного інтернату» 

Житомирської обласної радиФоміну Галину Михайлівну, 21.02.1964 року 

народження. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Олевськоїміської ради 

Осипчука Я.М. 

 

 

 

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 

 

  

КЛОПОТАННЯ 



 

Орган опіки та піклування Олевської міської ради, на підставі заяви 

Фоміна Андрія Михайловича, акту обстеження матеріально-побутових умов 

проживання, просить влаштувати до КУ «Новоборівського психоневрологічного 

інтернату» Житомирської обласної ради жительку села Жубровичі Фоміну 

Галину Михайлівну, 21.02.1964 року народження, так як вона  інвалід першої 

групи та потребує постійного цілодобового медичного догляду. 

 

 

 

 

 

Голова органу опіки  

та піклування                 О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 
 

РІШЕННЯ № 8 

 

від  25.01.2019  року 

 



Про зміну режиму роботи 

об’єкта торгівлі  
 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Налапко Катерини 

Адамівни, яка проживає за адресою: вул. Вишнева, буд. 19, с. Покровське, 

Олевського району, Житомирської області, фізичної особи-підприємця Налапко 

Наталії Григорівни, яка проживає за адресою: вул. Вишнева, буд. 6, с. 

Покровське, Олевського району, Житомирської області, а також подані ними 

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

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Змінити фізичній особі-підприємцю Налапко К.А. режим роботи торгової 

точки (кафе «Реал»), загальною площею 90,0 м2 (торгівельна площа – 65,0 

м2), який розташований за адресою: вул. Лісна, буд. 4б, с. Покровське, 

Олевського району, Житомирської області для здійснення торгово-

виробничої діяльності, а саме: 

                                                          щоденно: з 1200 до 2200; 

                                                          час перерви: без перерви; 

                                                       вихідні дні: без вихідних. 

2. Змінити фізичній особі-підприємцю Налапко Н.Г. режим роботи торгової 

точки (бар «Забава»), загальною площею 30,0 м2 (торгівельна площа – 30,0 

м2), який розташований за адресою: вул. Лісна, буд. 4б, с. Покровське, 

Олевського району, Житомирської області для здійснення торгово-

виробничої діяльності, а саме: 

                                                          щоденно: з 1200 до 2200; 

                                                          час перерви: без перерви; 

                                                       вихідні дні: без вихідних. 

3. ФОП Налапко К.А. та  ФОП Налапко Н.Г. забезпечити інформування 

споживачів про роздрібні ціни в грошовій одиниці України за допомогою 

ярликів цін (цінників) на зразках товарів, які оформляються відповідно до 

Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного 

споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного 

господарства, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних 

зв'язків і торгівлі України від 04.01.97 та зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 20.01.97 за N 4/1808. 

4. Зобов’язати ФОП Налапко К.А. та ФОП Налапко Н.Г. забезпечити 

прилеглу до торгової точки територію належним освітленням та урнами 

для сміття. Утримувати дану територію в належних санітарних умовах. 

5. Попередити ФОП Налапко К.А. та ФОП Налапко Н.Г. про відповідальність 

за порушення Правил благоустрою території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади громади. 

 

 

 

Міський голова                                                                                О.В. Омельчук  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 9 

від 25.01.2019 року 

Про погодження переліку об’єктів та видів 

суспільно-корисних робіт на 2019 рік 

для порушників, на яких судом 

накладено  адміністративне стягнення 



у вигляді громадських робіт  

 

 Розглянувши запит начальника Олевського районного сектору філії  

Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області Мельник Н.А., 

керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 

301, 321 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Погодити перелік об’єктів та видів робіт на 2019 рік для порушників, на 

яких судом накладено  адміністративне стягнення у вигляді громадських 

робіт, згідно з додатком 1. 

2. Майстру з благоустрою міської ради Мартинову М.В. та в.о. старост 

Олевської міської ОТГ, відповідно до підпорядкованих територій, 

здійснювати контроль за роботою порушників, інформувати Олевський 

районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» у 

Житомирській області  про проведену роботу та відбування покарання 

порушників. 

 

 

  

         Міський голова                                                                         О.В. Омельчук  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів робіт на яких порушники будуть відбувати 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт 

по Олевьскій ОТГ на 2019 рік  

 
№ Назва об'єкту та місце знаходження Види громадських робіт 

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

 

Погоджено: 

Олевська міська рада 

Олевьскої ОТГ 
Рішенням від 25.01.2019 року 

№ 9 

Міський голова 

_____________О.В. Омельчук 

Начальник Олевького районного  

сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» 
у Житомирській області 

___________ Н.А. Мельник 



на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 



 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави 

 

13. м. Олевськ, пару ім.. Ю. Гагаріна Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. м. Олевськ, прибережна смуга р. Уборть в межах 

міста 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

с. Зольня 

1 с. Зольня вул. Перемоги, 2 (територія прилегла до 

стаділну) 

Благоустрій території 

стадіону 

2 с. Зольня вул. Морозова, 2 (адмінприміщення 

сільської ради) 

Поточний ремонт 

3 с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово (територія 

прилегла до авто зупинки та автозупинка 

Благоустрій автобусних 

зупинок та дорожніх знаков 

4. Домоволодіння пристарілих громадян Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам і 

інвалідам 

5.  с. Зольня вул. Морозова, 3 (територія прилегла до 

ДНЗ №25 

Благоустрій місць складання 

твердого палива 

6. Територія кладовищ с. Сердюки, с. Зольня Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття, побілка огорожі) 

7. с. Зольня, площа Перемоги,2 , с. Сердюки (територія 

прилегла до школи 

Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття), ремонт огорожі 



8 с. Зольня, вул. Кірова, 2, сільський клуб та територія 

прилегла до сільського клубу 

Побілка всередині 

приміщення сільського 

клубу 

9 с. Зольня, вул. Кірова, 15, територія прилегла до 

відділення звязку 

Благоустрій місць складення 

твердого палива 

10 Лікарська амбулаторія с. Зольня, площа Перемоги, 4, 

ФАП с. Сердюки вул. Першотравнева, 10, с. 

Ковальово вул. Перемоги, 21 

Благоустрій території 

прилеглої до лікарської 

амбулаторії, ФП (загрібання 

та вивезення сміття, ремонт 

огорожі) 

с. Жубровичі 

1 Територія сміттєзвалища (за межами населеного 

пункту) 

Прибирання сміття 

2 Територія сільських кладовищ Обкошування, прибирання 

сміття, обрізання дерев, 

вирубування кущів, ремонт 

огорожі 

3 вул. Шевченка Прибирання сміття 

4 вул. Михайла Грушевського Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

5 вул. Гагаріна Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

с. Сущани 

1 с. Сущани, вул. Михайла Грушевського та територія 

прилегла до сільського клубу та сільської ради 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев, 

різка дров, рубка дров та 

складання (відповідно до 

сезонних умов) 

2 с. Сущани, вул. Набережна та територія прилегла до 

сільської школи 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, різка дров, рубка 

дров, складання дров 

(відповідно до сезонних 

умов). 

3 с. Сущани, територія прилегла до СЛА по вул. 

Михайла Грушевського, 25 

 Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складання 

дров (відповідно до 

погодних умов). 

4 с. Сущани, територія прилегла до сілького дитячого 

садка вул. Михайла Грушевського, 14 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складаня 

дров (відповідно до 

сезонних умов) 

5 с. Андріївка, територія прилегла до сільського клубу 

та ФП по вул. Ленінв 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, рубка дров та 

складання(відповідно до 

сезонних умов). 

6 Територія кладовища в с. Сущани та с. Андріївка Прибиання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування (відповідно до 

сезонних умов). 



с. Юрове 

1 с. Юрове, кладовище по вул. Миру Прибирання території, 

побілка паркану, 

прибирання території 

кладовища, вирубування 

дерев. 

2 с. Юрове ФАП, вул. Центральна Прибирання території, 

побілка огорожі, покраска 

ФАПу 

3 Сілський клуб по вул. Центральній, 14-А Прибирання території, 

поточний ремонт 

4 Адмінбудівля села с. Юрово вул. Центральна, 

54 

5 Дитячий садок, вул. Миру, 19 Прибирання території та 

обладнання дитячого 

майданчика, побілка 

огорожі, покраска вхідних 

воріт та дверей 

с. Журжевичі 

1 Адмінпрміщення на площі Центральній Ремонт будівель, огорож, 

упорядкуванн території, 

заготівля дров 

2 Приміщення сільського ФАПу, прилегла територія  на 

площі Центральній, 4 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров. 

3 Приміщення сільського клубу, прилегла територія с. 

Журжевичі площа Центральна, с. Рудня вул. Миру, 1-

а 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

4 Територія кладовища с. Журжевичі Упорядкування кладовища, 

ремонт огорож 

5 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території 

6 вул. 1-го Травня Прибирання вулиці, ремонт 

огорожі 

с. Зубковичі 

1 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 47, територія 

прилегла до будинку культури, клубу та бібліотеки, 

центральна вулиця 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи 

з благоустрою, поточний 

ремонт будівлі клубу 

2 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 61, територія 

прилегла до СЛА 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків. 

3 Адміністративне села по вул. Житомирській, 44, 

прилегла території 

Прибирання території, 

роботи з благоустрою, 

ремонт огорожі,побілка 

дерев, косіння трави 

4 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 1 

Територія центра села 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 



5 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 49,  

вул. Поліська, 40, територія кладовищ 

Упорядкування, ремонт 

огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища. 

с. Калинівка 

1 Адмінприміщення села Коління та складання дров 

2 ФАП та територія прилегла до ФАП с. Калинівка, 

вул. Л. Українки, 3 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

3 Територія прилегла до Будинку культури по вул. 

Перемоги 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

4 Територія прилегла до ЗОШ по вул. Кузнєцова Прибирання сміття, ремонт 

парканів. 

5 с. Калинівка, центральна вулиця Л. Українки Ремонт паркану, 

обкошування вулиці, 

прибирання сміття 

6 Кладовище с. Калинівка (за межеми села) Ремонт паркану, 

прибирання території 

7 Центральна вулиця с. Ліски, вул. Інтернаціональна Обкошування вулиці, 

прибирання території 

8 Центральна вулиця с. Бацево, вул. Миру Обкошування вулиці, 

прибирання території 

9 Кладовище с. Бацево Ремонт паркану, 

прибирання території 

10 Сільське сміттезвалище с.Калинівка Прибирання сміття та 

прилеглої території 

с. Кишин 

1 с. Кишин. Територія прилегла до сільського клубу 

та пам’ятника загиблим у роки ВВВ  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- складання дров; 

- покраска фундаменту; 

- ремонт танцювального 

майданчика; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

2 с. Кишин Територія прилегла до адмінприміщення 

та центру села по вул. Житомирській, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- складання дров; 

- покраска фундаменту; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

3 с. Кишин. Територія прилегла до Кишинської АСЛ 

по вул. Житомирській, 57 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

4 с. Кишин. Територія прилегла до кладовища. вул. 

Зелена 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 



вирубування чагарників, 

косіння трави. 

5 с. Забороче. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАП вул. Миру, 53 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

6 с. Забороче. Територія прилегла до центру села, вул. 

Миру, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

7 с. Болярка. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАПу, вул. Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

8 с. Болярка. Територія прилегла до центра села, вул. 

Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

9 селище Лугове. Територія прилегла центру села, 

вул. Миру, 5 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

с. Майдан 

1 с. Майдан, Будинок культури вул. Національного 

визволення, 59-а 

с. Сарнівка, Будинок культури, вул. Леоніда 

Ступницького, 16-а 

с. Джерело, Будинок культури, вул. М. Курильчука, 

6. 

Різання та рубання дров, 

прибирання у складське 

приміщення, ремонт огорожі 

2 Кладовища с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело Благоустрій кладовищ: 

ремонт огорожі, загрібання 

території кладовищ 

(відповідно до погодих умов) 

3 Центральні вулиці сіл: Джерело, Калинівка, 

зупинка в с. Джерело по вул. Жовневій, 

с. Майдан, вул. Національного визволення, зупинка 

с. Майдан по вул. Національного визволення (б/н), 

вул. Національного визволення (б/н) на повороті до 

с. Сарнівка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, зупинка с. 

Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького (б/н) 

 

Обкошування бур'янів вздовж 

центральних вулиць, вивіз 

сміття до стихійних 

сміттєзвалищ. 

Побілка, прибирання 

автобусних зупинок, 

загрібання листу, розчищення 

снігових заметів (в залежності 

від погодних умов). 

4 с. Майдан, парк по вул. Національного визволення Обрізання дерев, очищення 

снігу або згрібання листового 

покриву (по сезону) 



5 Територія відведена для базару в с. Сарнівка вул. 

Леоніда Ступницького, 12-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

6 Територія відведена для базару в с. Майдан по вул. 

Національного визволення, 54 та клубом по вул. 

Національного визволення, 59-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

7 

 

с. Майдан, територія прилегла до ДНЗ по вул. 

Національного визволення, 59 –б та вул. 

Національного визволення, 32 

 

с. Рудня-Бистра 

1 Територія прилегла до ФАП с. Варварівка, вул. 

Зарічна, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2 Територія прилегла до сільського клубу с. 

Варварівка вул. Варварівка, вул. Л. Українки, 45 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання (в залежності 

від погодних умов), 

внутрішніх ремонт будівлі 

клубу (поточний) 

3 Територія прилегла до бібліотеки в с. Варварівка, 

вул. Л. Українки, 35-Б 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі 

бібліотеки (поточний), ремонт 

огорожі, порубка і 

прибирання дров. 

4 Територія прилегла до дитячого садка с. Варварівка 

вул. Шкільна, 18 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі, 

упорядкування дитячого 

майданчика. Поточний 

ремонт будівлі 

5 Територія прилегла до сілького клубу  с. Рудня-

Бистра вул. Житомирська, 1 

 Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі клубу 

(поточний) 

6 Територія кладовища кладовища в с. Рудня Упорядкування кладовища, 

ремонт огорожі 

7 Територія прилегла до дитячого садка в с. 

Корощино по вул. Гагаріна, 6 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), упорядкування 

дитячого майданчика 

(покраска, присипка свіжим 

піском), ремонт 

8 Територія прилегла до ФАП с. Корощино по вул. 

Пушкіна, 21 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі 

смт Новоозерянка 

1 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська, вул. Миру 

територія прилегла до будинків культури, клубів та 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи з 

благоустрою, ремонт 



бібліотек, центральні вулиці будівель, огорожі, ремонт 

трубок, рубка дров. 

2 смт Новоозерянка, вул. Юрія Креця 

територія прилегла до ФАП і дитячого садка 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків 

3 Адмінприміщення села  Заводська. Прилегла 

територія до адмінприміщення 

Прибирання території, роботи 

з благоустрою, ремонт 

огорожі, побілка бордюр, 

фарбування автобусної 

зупинки. 

4 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська – вул. Миру. 

Територія центру селища, села, території біля 

памятників 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 с. Озеряни – вул. Центральна, с. Рудня-Озерянська- 

вул. Партизанська, територія кладовищ 

Упорядкування кладовищ, 

ремонт огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища 

6 Територія села Новоозерянка, вул. Космонавтів, 

вул. Юрія Креця, вул. Радянська 

Вивозка сміття, прибирання 

території відведеної для 

контейнерів під сміття, 

прибирання площадки для 

виїзної торгівлі. 

7 смт Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-Озерянська, 

домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів. 

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам та 

інвалідам, які потребують 

допомоги (рубка дров, 

зовнішні ремонтні роботи біля 

будинків, прибирання двору 

згідно погодних умов). 

с. Покровське 

1 с. Покровське, вул. 8-Березня, 16, територія 

прилегла до адмінприміщення села 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- побілка дерев; 

- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- побілка огорожі; 

- відкидання снігу ( в 

зимовий період); 

- коління та складання 

дров. 

2 с. Покровське, вул. Лісна, 4-а. 

ФАП та прилегла до нього територія 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

косіння трави на прилеглій 

території; 



відкидання снігу ( в зимовий 

період); 

- коління та складаня 

дров. 

3 с. Покровське, вул. 8-Березня, 27-а Відділення 

зв'язку та прилегла територія  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- косіння трави на 

прилеглій території 

4 с. Покровське, кладовище та прилегла до нього 

територія (за межеми села) 

Прибирання сміття та 

згрібання листя( в залежності 

від погодних умов та пори 

року),  

- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка огорожі; 

- ремонт огорожі. 

5 с. Покровське, вул. Лісна, 6. Прилегла територія до 

ДНЗ 

Згрібання листя, косіння 

трави, відкидання снігу ( в 

зимовий період), ремонт 

огорожі, ремонт будівлі 

6 с. Покровське, вул. Молодіжна, 2. Прилегла 

територія до ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), косіння трави на 

прилеглій території, коління 

та складання дров. 

7 с. Покровське, пам’ятники, обеліски та пам’ятні 

місця – прилегла територія. 

Косіння трави, згрібання 

листя фарбування та ремонт 

огорожі 

8 с. Покровське, сільські вулиці: Молодіжна, Лісна, 

Гагаріна, Вишнева, З. Тужилкіної, П. Сатіна, 8-

Березня 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі, вирубування 

чагарників. 

9 с. Покровське 

Територія прилегла до автобусної зупинки 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі. 

10 с. Покровське. Допомога одиноким престарілим 

громадянам. 

Коління та складання дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

11. с. Млинок, вул. Партизанська, 31-а, сільський клуб 

та прилегла до нього територія 

Косіння трави, коління та 

складаня дров, ремонет 

приміщення, відкидання снігу 

( в зимовий період) 

12. с. Млинок, вул. Партизанська, 20-а, ФП та прилегла 

територія до нього 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

13 с. Млинок, вулиці: Партизанська, Шевченка та 

територія автобусної зупинки 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

14 с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а, сільський клуб, ФП та Косіння трави, коління та 



прилегла територія складання дров, ремонт 

огорожі, прибирання сміття, 

відкидання снігу ( в зимовий 

період). 

15.  с. Михайлівка, сільські вулиці: Рад, 1-го Травня, 

Ковпака та територія автобусної зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників 

16.  с. Будки. Допомога одиноким престарілим 

громадянам 

Коління та складаня дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку 

17. с. Будки, вул. Миру, 12-а. Прилегла територія до 

школи. 

Косіння та згрібання трави, 

коління та складання дров, 

ремонт огорожі, прибирання 

сміття, відкидання снігу, 

обрізання гілок з дерев. 

18. с. Будки, сільські вулиці: Житомирська, 

Собичинська, вул. Миру та територія зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників, згрібання листя. 

19. с. Будки, вул. Миру, 12-б, Сільський ФП Коілння та складання дров, 

прибирання сміття, 

відкидання снігу. 

с. Кам'янка 

1. с. Кам'янка. Адмінітративне приміщення округу, 

прилегла до нього територія 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави 

2. с. Кам'янка. Приміщення амбулаторії та прилегла 

територія, вул. Набережна, 37 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

3. с. Кам'янка. Пам'ятники, обеліски, вул. набережна, 

вул. Центральна 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів 

4. с. Кам'янка. Приміщення сілького Будинку 

культури, прилегла до нього територія вул. 

Центральна, 92 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів, 

Складання, рубання дров, 

косіння трави 

5. с. Кам'янка, сільські вулиці:Центральна, Набережна, 

Шевченка, Гагаріна, Свято-Миколаївська, пров. 

Рокитнівський 

Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу ( в залежності від 

пори року), розчищення 

чагарників смітників. 

6. с. Лісове, центральна вулиця Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу (в залежності  від 

погодних умов), розчищення 

чагарників, смітників. 

7. с. Кам'янка. Територія кладовищ по вул. Хільчука та 

за межами села біля автодороги Київ-Ковель. 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання 

центральної алеї, вирубка 

порослі, обкошування 

території, догляд за 



безіменними могилами, 

обрізання дерев, прибирання 

сміття, побілка, фарбування 

парканів, косіння трави. 

8. Сільське сміттєзвалище, прилегла територія Розчищення території 

9. с. Кам'янка, спортивний та дитячий майданчик, 

прилегла територія по вул. Набережній 

Косіння трави, ремонт 

паркану, фарбування споруд 

10. с. Кам'янка, прилегла територія до  ДНЗ № 9 вул. 

Набережна, 35  

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування 

парканів.Складання, рубання 

дров. Косіння трави. 

с. Тепениця 

1. За межами населеного пункту с. Тепениця та в с. 

Тепениця 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Тепениця 

та за межами населеного 

пункту 

2. Територія прилегла до дитячого садка с. Тепениця 

вул. А. Левчука, 24 

Обрізання дере, кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

3. Територія прилегла до БК с. Тепениця, вул. А. 

Левчука, 21 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

4. Територія кладовища с. Тепениця, вул. Центральна Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище, скошування 

бур'янів.  

5. с. Тепениця, територія пам’ятника загиблим воїнам 

під час ВВВ по вул. А. Левчука 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

6. За межеми населеного пункту с. Хмелівка та в с. 

Хмелівка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Хмелівка 

та за межами населеного 

пункту 

7. Територія прилегла до дитячого садка в с. Хмелівка 

по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

8. Територія прилегла до Будинку культури в с. 

Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. Ремонт паркану 

9. Територія кладовища с. Хмелівка по вул. Лісовій 

(урочище струмок) 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев, 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалищі. 

10 Прилегла територія пам’ятника загиблим воїнам під 

час ВВВ в с. Хмелівка по вул. Лісовій 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

11 р. Уборть за межами населеного пункту с. Хмелівка  Ремонт навісного переходу 

(кладки) через річку Уборть. 

12 За межами населеного пункту с. Артинськ та в с. Ліквідаці несанкціонованих 



Артинськ сміттєзвалищ в селі Артинськ 

та за межами населеного 

пункту. 

13 Територія прилегла до клубу с. Артинськ по вул. 

Гагаріна, 15 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території 

14 Територія кладовища с. Артинськ, урочище 

«Любожеда» 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище 

15. Територія прилегла до ФАП с. Артинськ вул. 

Гагаріна,8 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев прибирання сміття та 

вивезення. 

16. За межами населеного пункту с.  Обище та за 

межами населеного пункту 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в с. Обище та за 

межами населеного пункту 

17. Територія прилегла до клубу в с. Обище по вул. 

Центральній, 33-б 

Ремонт паркану, обрізання 

дерев, кущів, прибирання 

прилеглої території. 

18.  Територія прилегла до ФАП с. Обище по вул. 

Центральній, 36 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев, прибирання сміття, 

фарбування ФАП. 

19. За межами населеного пункту в с. Соснівка та в с. 

Сосніка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Сосніва 

та за межами населеного 

пункту. 

20. Територія прилегла до бувшого клубу в с. Соснівка 

по вул. Центральній, 33-б. 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території. 

с. Замисловичі 

1. Адмінбудівля села в с. Замисловичі по вул. Княгині 

Ольги, 22 

Порізка, порубка дров, 

перевезення та складання 

дров у сарай, прибирання 

прилеглої території до 

приміщення, обкошування 

трави, бурянів та їх 

прибирання, ремонтні роботи 

в приміщенні, прибирання 

снігу  ( в залежності від пори 

року) 

2. Сільський клуб с. Устиінвка, вул. Партизанська, 36 Порізка, порубка, складання 

дров, прибирання прилеглої 

території до клубу, ремонтні 

роботи в приміщенні клубу. 

3. Будинок культурив  с. Замисловичі, вул. Княгина 

Ольги, 12 

Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

4. ФАП с. Замисловичі, пров. Незалежний, 3 Прибирання прилеглої 



території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

5. ФП Устинівка, вул. Партизанська, 36 Прибирання території біля 

ФП в с. Устинівка, 

обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання, прорізка, 

порубка і складання дров, 

ремонтні роботи. 

6. с. Замисловичі, сільське кладовище по вул. 

Соборній 

Вирубуванняпорослі і 

чагарників (сухостою), 

здійснення навантаження 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт. 

7. с. Замисловичі, прибирання території біля 

пам’ятника загиблим односельчанам по вул. 

Княгині Ольги 

Обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання 

8. с. Шебедиха, допомога одиноким престарілим 

особам 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання. 

9. с. Замисловичі, допомога одиноким престарілим 

особам 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання 

с. Копище 

1. Територія округу, облаштування могили спалених 

копищенців 

Зняття дернового покритя, 

насипання піску до 

постаменту 

2. Територія кладовищ в с. Копище та в с. Майдан-

Копищенський 

Прибирання, побілка огорожі 

3. Адмінпрріщення будівлі округу, Будинок культури, 

магазини 

Вигшотовлення ящиків для 

сміття 

4. Центральні вулиці, автобусні зупинки  

с. Копище, с. М-Копищенський 

Прибирання сміття та вивіз 

сміття на сміттєзвалище 

5. Меморіальний парк с. Копище Прибирання, обрізка дерев 

6. Допомога учасникам ВВВ, БД, інвалідам Заготівля дров, сіна 

с. Хочине 

1. Адміністративне приміщення округу с. Хочино по 

вул. Малікова, 48 та прилегла до нього територія 

Підмітання, прибирання 

сміття, рубання дров, 

складання дров, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев 

2. Клуб с. Перга по вул. Центральній, 1 та прилегла до 

нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

ремонт огорожі, ремонт 

приміщення клубу. 

3. Будинок культури в с. Хочино, вул. Малікова, 25 та 

прилегла територія до нього 

Прибирання, рубання дров, 

складання дров, ремонт 

огорожі, побілка дерев, 

обрізання гілля дерев, ремонт 

приміщення 

4. Памятники в с. Хочино по вул. Малікова, в  с. Перга 

по вул. Центральній, в с. Рудня-Перганська по  вул. 

Зарічній та прилегла до них територія 

Пробілка памятнкиів, 

прибирання прилеглої 

території 

5. с. Хочино, вулиці Малікова, Шкільна, Садова, Підмітання, прибирання 



Лісова, Зарічна, Космонавтів, Гагаріна та прилеглі 

до них території. 

сміття. 

6. с. Перга, вулиці М. Никончука, пров. М. Никончука, 

Піскова, Сидоренка, Центральна, Геологічна та 

прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

7. с. Рудня-Хочинська, вулиці Незалежна, Набережна, 

Лісова та прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

8. с. Рудня-Перганська, вулиця Зарічна та прилеглі до 

них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

9. Кладовища сіл: Хочино, Рудня-Хочинська, Перга, 

Рудня-Перганська та прилегла до них територія 

Прибирання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування. 

с. Лопатичі 

1. с. Лопатичі, вул. Гагріна, центр села Прибирання смітт ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія, яка визначена 

для виїзної торгівлі 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

3. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія прилегла до 

пам’ятника загиблим воїнам-односельчанам. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов). Обрізка гілля, дерев, 

Побілк парканів. 

4.  с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

прилегла до річки Уборть. 

Прибирання сміття на берегах 

річки Уброрть в районі села, 

обкошування прибережної 

смуги, вирубка пагонів 

молодих дерев. 

5. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

кладовищ. 

Прибирання сміття. Вирубка 

молодих пагонів. Побілка 

парканів. Ремонт паркану (в 

залежності від погодних 

умов). 

6. с. Лопатичі, вул. Зарічна, прилегла територія до 

дошкільного закладу. 

Облаштування паркану, 

прибирання сміття. 

7. с. Лопатичі. Надання допомоги по господарству 

пенсіонерам та інвалідам села. 

Рубка дров, побілка будинку, 

парканів. Прибирання сміття. 

Допомога по господарству. 

8. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61, адмінприміщення 

старостинського округу 

Рубка і складання дров. 

Побілка парканів. Благоустрій 

території. 

с. Стовпинка 

1. Приміщення ФАПу в с. Стовпинка по вул. 

Шевченка, 35 

Ремонт будівіл:штукатурка та 

побілка  стін, віконних та 

вдерних відкосів. 

2. Територія прилегла до приміщення ФАПу, 

с.Стовпинка,вул. Шевченка,35 

Благоустрій прилеглої 

території:прибирання сміття, 

ремонт огорожі, косіння 

бур'янів 

3. Приміщення клубу по вул. Шевченка, 32 в с. 

Стовпинка 

Ремонт будівлі:штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

4. Територія прилегла до приміщення клубу в с. 

Стовпинка по вул. Шевченка, 32 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 



стовбурів дерев, косіння 

бур'янів  

5. Адмінприміщення старостинського округу в с. 

Стовпинка п овул. Шевченка, 30 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

6. Територія прилегла до адмінприміщення села Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

7. Територія сільського кладовища по вул. Гагаріна, 1-

а 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

8. Центральна частина с. Стовпинка, територія для 

виїзної торгівлі 

Прибирання сміття та 

упорядкування території. 

смт Дружба 

1.  смт Дружба, вул. Миру, 1-14 та територія прилегла 

до Будинку культури по вул. Миру, 11 

таадмінприміщення старостинського округу по вул. 

Миру, 13 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев. 

2. смт Дружба, вул. незалежності, 1-8 та територія 

прилегла до Дружбівського НВК ( вул. 

Незалежності, 4) Дружбівської дільничної лікарні 

(вкл.. Незалежності, 2) 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілк 

дерев, обрізання гілля дерев. 

3. смт Дружба, вул. Центральна, 7, прибирання 

майданчику для виїзної торгівлі 

 Підмітання вулиці, 

прибирання сміття, побілка 

дерев. 

4. смт Дружба, вул. Гагаріна, 1-13 Підмітання вулиці, 

навантаження сміття і твердих 

побутових відходів. 

5. смт Діброва, площп Перемоги, територія прилегла 

до ФП смт Діброва 

Підмітання вулиці вулиці, 

прибиання сміття і побутових 

відходів. 

6. Територія кладовища в смт. Діброва (за межами 

селища Діброва) 

Прибирання території 

кладовища від сміття. 

7. Допопога одиноким престарілим громадянам. Прибирання території біля будинку. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету       Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 10 

 

від  25.01.2019 року 

 

Про визначення видів робіт на 2019 рік 

для засуджених осіб, які відбувають громадські 

роботи та Погодження переліку об`єктів для 

відбування покарання засудженими у виді 

громадських робіт 

 

 Розглянувши запит начальника Олевського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області Мельник Н.А., 

керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36 

ч.5 Кримінально-виконавчого Кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Визначити види робіт на 2019 рік для засуджених осіб, які відбувають 

громадські роботи та Погодити перелік об`єктів для відбування покарання 

засудженими у виді громадських робіт, згідно з додатком 1. 

2. Майстру з благоустрою міської ради Мартинову М.В. та в.о. старост Олевської 

міської ОТГ, відповідно до підпорядкованих територій, визначати об’єми робіт, 

проводити інструктаж по охороні праці, здійснювати контроль за роботою 

засуджених, інформувати Олевський районний сектор філії Державної установи 



«Центр пробації» у Житомирській області про проведену роботу та відбування 

покарання засудженими особами. 

  

 

Міський голова                                                                         О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів робіт на яких засуджені 

особи відбуватимуть покарання у виді громадських робіт 

по Олевьскій ОТГ на 2019 рік 

 
№ Назва об'єкту та місце знаходження Види громадських робіт 

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

Погоджено: 

Олевська міська рада 

Олевьскої ОТГ 

Рішенням від 25.01.2019 року 
№ 10 

Міський голова 

_____________О.В. Омельчук 

Начальник Олевького районного  

сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» 
у Житомирської області 

___________ Н.А. Мельник 



та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 



піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави 

 

13. м. Олевськ, пару ім. Ю. Гагаріна Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. м. Олевськ, прибережна смуга р. Уборть в межах 

міста 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

с. Зольня 

1 с. Зольня вул. Перемоги, 2 (територія прилегла до 

стаділну) 

Благоустрій території 

стадіону 

2 с. Зольня вул. Морозова, 2 (адмінприміщення 

сільської ради) 

Поточний ремонт 

3 с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово (територія 

прилегла до авто зупинки та автозупинка 

Благоустрій автобусних 

зупинок та дорожніх знаков 

4. Домоволодіння пристарілих громадян Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам і 

інвалідам 

5.  с. Зольня вул. Морозова, 3 (територія прилегла до 

ДНЗ №25 

Благоустрій місць складання 

твердого палива 

  Територія кладовищ с. Сердюки, с. Зольня Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття, побілка огорожі) 

7. с. Зольня, площа Перемоги,2 , с. Сердюки (територія 

прилегла до школи 

Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття), ремонт огорожі 

8 с. Зольня, вул. Кірова, 2, сільський клуб та територія 

прилегла до сільського клубу 

Побілка всередині 

приміщення сільського 

клубу 

9 с. Зольня, вул. Кірова, 15, територія прилегла до 

відділення звязку 

Благоустрій місць складення 

твердого палива 

10 Лікарська амбулаторія с. Зольня, площа Перемоги, 4, 

ФАП с. Сердюки вул. Першотравнева, 10, с. 

Ковальово вул. Перемоги, 21 

Благоустрій території 

прилеглої до лікарської 

амбулаторії, ФП (загрібання 

та вивезення сміття, ремонт 

огорожі) 

с. Жубровичі 

1 Територія сміттєзвалища (за межами населеного 

пункту) 

Прибирання сміття 

2 Територія сільських кладовищ Обкошування, прибирання 

сміття, обрізання дерев, 

вирубування кущів, ремонт 



огорожі 

3 вул. Шевченка Прибирання сміття 

4 вул. Михайла Грушевського Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

5 вул. Гагаріна Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

с. Сущани 

1 с. Сущани, вул. Михайла Грушевського та територія 

прилегла до сільського клубу та сільської ради 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев, 

різка дров, рубка дров та 

складання (відповідно до 

сезонних умов) 

2 с. Сущани, вул. Набережна та територія прилегла до 

сільської школи 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, різка дров, рубка 

дров, складання дров 

(відповідно до сезонних 

умов). 

3 с. Сущани, територія прилегла до СЛА по вул. 

Михайла Грушевського, 25 

 Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складання 

дров (відповідно до 

погодних умов). 

4 с. Сущани, територія прилегла до сілького дитячого 

садка вул. Михайла Грушевського, 14 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складаня 

дров (відповідно до 

сезонних умов) 

5 с. Андріївка, територія прилегла до сільського клубу 

та ФП по вул. Ленінв 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, рубка дров та 

складання(відповідно до 

сезонних умов). 

6 Територія кладовища в с. Сущани та с. Андріївка Прибиання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування (відповідно до 

сезонних умов). 

с. Юрове 

1 с. Юрово, кладовище по вул. Миру Прибирання території, 

побілка паркану, 

прибирання території 

кладовища, вирубування 

дерев. 

2 с. Юрово ФАП, вул. Центральна Прибирання території, 

побілка огорожі, покраска 

ФАПу 

3 Сілський клуб по вул. Центральній, 14-А Прибирання території, 

поточний ремонт 

4 Адмінбудівля села с. Юрово вул. Центральна, 

54 

5 Дитячий садок, вул. Миру, 19 Прибирання території та 

обладнання дитячого 

майданчика, побілка 



огорожі, покраска вхідних 

воріт та дверей 

с. Журжевичі 

1 Адмінпрміщення на площі Центральній Ремонт будівель, огорож, 

упорядкуванн території, 

заготівля дров 

2 Приміщення сільського ФАПу, прилегла територія  на 

площі Центральній, 4 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров. 

3 Приміщення сільського клубу, прилегла територія с. 

Журжевичі площа Центральна, с. Рудня вул. Миру, 1-

а 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

4 Територія кладовища с. Журжевичі Упорядкування кладовища, 

ремонт огорож 

5 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території 

6 вул. 1-го Травня Прибирання вулиці, ремонт 

огорожі 

с. Зубковичі 

1 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 47, територія 

прилегла до будинку культури, клубу та бібліотеки, 

центральна вулиця 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи 

з благоустрою, поточний 

ремонт будівлі клубу 

2 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 61, територія 

прилегла до СЛА 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків. 

3 Адміністративне села по вул. Житомирській, 44, 

прилегла території 

Прибирання території, 

роботи з благоустрою, 

ремонт огорожі,побілка 

дерев, косіння трави 

4 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 1 

Територія центра села 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 с. Зубковичі, вул. Житомирська, 49,  

вул. Поліська, 40, територія кладовищ 

Упорядкування, ремонт 

огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища. 

с. Калинівка 

1 Адмінприміщення села Коління та складання дров 

2 ФАП та територія прилегла до ФАП с. Калинівка, 

вул. Л. Українки, 3 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

3 Територія прилегла до Будинку культури по вул. 

Перемоги 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

4 Територія прилегла до ЗОШ по вул. Кузнєцова Прибирання сміття, ремонт 

парканів. 

5 с. Калинівка, центральна вулиця Л. Українки Ремонт паркану, 

обкошування вулиці, 

прибирання сміття 

6 Кладовище с. Калинівка (за межеми села) Ремонт паркану, 

прибирання території 



7 Центральна вулиця с. Ліски, вул. Інтернаціональна Обкошування вулиці, 

прибирання території 

8 Центральна вулиця с. Бацево, вул. Миру Обкошування вулиці, 

прибирання території 

9 Кладовище с. Бацево Ремонт паркану, 

прибирання території 

10 

 

Сільське сміттезвалище с Калинівка Прибирання сміття та 

прилеглої території 

с. Кишин 

1 с. Кишин. Територія прилегла до сільського клубу 

та пам’ятника загиблим у роки ВВВ  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- складання дров; 

- покраска фундаменту; 

- ремонт танцювального 

майданчика; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

2 с. Кишин Територія прилегла до адмінприміщення 

та центру села по вул. Житомирській, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- складання дров; 

- покраска фундаменту; 

- косіння трави на 

прилеглій території 

3 с. Кишин. Територія прилегла до Кишинської АСЛ 

по вул. Житомирській, 57 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

4 с. Кишин. Територія прилегла до кладовища. вул. 

Зелена 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

5 с. Забороче. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАП вул. Миру, 53 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

6 с. Забороче. Територія прилегла до центру села, вул. 

Миру, 55 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

7 с. Болярка. Територія прилегла до сільського клубу 

та ФАПу, вул. Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 



умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

8 с. Болярка. Територія прилегла до центра села, вул. 

Жовтнева, 4 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

9 селище Лугове. Територія прилегла центру села, 

вул. Миру, 5 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

с. Майдан 

1 с. Майдан, Будинок культури вул. Національного 

визволення, 59-а 

с. Сарнівка, Будинок культури, вул. Леоніда 

Ступницького, 16-а 

с. Джерело, Будинок культури, вул. М. Курильчука, 

6. 

Різання та рубання дров, 

прибирання у складське 

приміщення, ремонт огорожі 

2 Кладовища с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело Благоустрій кладовищ: 

ремонт огорожі, загрібання 

території кладовищ 

(відповідно до погодих умов) 

3 Центральні вулиці сіл: Джерело, Калинівка, 

зупинка в с. Джерело по вул. Жовневій, 

с. Майдан, вул. Національного визволення, зупинка 

с. Майдан по вул. Національного визволення (б/н), 

вул. Національного визволення (б/н) на повороті до 

с. Сарнівка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, зупинка с. 

Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького (б/н) 

 

Обкошування бур'янів вздовж 

центральних вулиць, вивіз 

сміття до стихійних 

сміттєзвалищ. 

Побілка, прибирання 

автобусних зупинок, 

загрібання листу, розчищення 

снігових заметів (в залежності 

від погодних умов). 

4 с. Майдан, парк по вул. Національного визволення Обрізання дерев, очищення 

снігу або згрібання листового 

покриву (по сезону) 

5 Територія відведена для базару в с. Сарнівка вул. 

Леоніда Ступницького, 12-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

6 Територія відведена для базару в с. Майдан по вул. 

Національного визволення, 54 та клубом по вул. 

Національного визволення, 59-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

7 

 

с. Майдан, територія прилегла до ДНЗ по вул. 

Національного визволення, 59 –б та вул. 

Національного визволення, 32 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

с. Рудня-Бистра 

1 Територія прилегла до ФАП с. Варварівка, вул. 

Зарічна, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 



умов) 

2 Територія прилегла до сільського клубу с. 

Варварівка вул. Варварівка, вул. Л. Українки, 45 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання (в залежності 

від погодних умов), 

внутрішніх ремонт будівлі 

клубу (поточний) 

3 Територія прилегла до бібліотеки в с. Варварівка, 

вул. Л. Українки, 35-Б 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі 

бібліотеки (поточний), ремонт 

огорожі, порубка і 

прибирання дров. 

4 Територія прилегла до дитячого садка с. Варварівка 

вул. Шкільна, 18 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі, 

упорядкування дитячого 

майданчика. Поточний 

ремонт будівлі 

5 Територія прилегла до сілького клубу  с. Рудня-

Бистра вул. Житомирська, 1 

 Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі клубу 

(поточний) 

6 Територія кладовища кладовища в с. Рудня Упорядкування кладовища, 

ремонт огорожі 

7 Територія прилегла до дитячого садка в с. 

Корощино по вул. Гагаріна, 6 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), упорядкування 

дитячого майданчика 

(покраска, присипка свіжим 

піском), ремонт 

8 Територія прилегла до ФАП с. Корощино по вул. 

Пушкіна, 21 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі 

смт Новоозерянка 

1 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська, вул. Миру 

територія прилегла до будинків культури, клубів та 

бібліотек, центральні вулиці 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, ремонт 

трубок, рубка дров. 

2 смт Новоозерянка, вул. Юрія Креця 

територія прилегла до ФАП і дитячого садка 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків 

3 Адмінприміщення села  Заводська. Прилегла 

територія до адмінприміщення 

Прибирання території, роботи 

з благоустрою, ремонт 

огорожі, побілка бордюр, 

фарбування автобусної 

зупинки. 



4 смт Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська – вул. Миру. 

Територія центру селища, села, території біля 

памятників 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 с. Озеряни – вул. Центральна, с. Рудня-Озерянська- 

вул. Партизанська, територія кладовищ 

Упорядкування кладовищ, 

ремонт огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища 

6 Територія села Новоозерянка, вул. Космонавтів, 

вул. Юрія Креця, вул. Радянська 

Вивозка сміття, прибирання 

території відведеної для 

контейнерів під сміття, 

прибирання площадки для 

виїзної торгівлі. 

7 смт Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-Озерянська, 

домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів. 

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам та 

інвалідам, які потребують 

допомоги (рубка дров, 

зовнішні ремонтні роботи біля 

будинків, прибирання двору 

згідно погодних умов). 

с. Покровське 

1 с. Покровське, вул. 8-Березня, 16, територія 

прилегла до адмінприміщення села 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- побілка дерев; 

- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка стовбурів 

дерев; 

- побілка огорожі; 

- відкидання снігу ( в 

зимовий період); 

- коління та складання 

дров. 

2 с. Покровське, вул. Лісна, 4-а. 

ФАП та прилегла до нього територія 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

косіння трави на прилеглій 

території; 

відкидання снігу ( в зимовий 

період); 

- коління та складаня 

дров. 

3 с. Покровське, вул. 8-Березня, 27-а Відділення 

зв'язку та прилегла територія  

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов); 

- косіння трави на 

прилеглій території 

4 с. Покровське, кладовище та прилегла до нього 

територія (за межеми села) 

Прибирання сміття та 

згрібання листя( в залежності 

від погодних умов та пори 

року),  



- косіння трави на 

прилеглій території; 

- обрізка гілля з дерев; 

- побілка огорожі; 

- ремонт огорожі. 

5 с. Покровське, вул. Лісна, 6. Прилегла територія до 

ДНЗ 

Згрібання листя, косіння 

трави, відкидання снігу ( в 

зимовий період), ремонт 

огорожі, ремонт будівлі 

6 с. Покровське, вул. Молодіжна, 2. Прилегла 

територія до ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), косіння трави на 

прилеглій території, коління 

та складання дров. 

7 с. Покровське, пам’ятники, обеліски та пам’ятні 

місця – прилегла територія. 

Косіння трави, згрібання 

листя фарбування та ремонт 

огорожі 

8 с. Покровське, сільські вулиці: Молодіжна, Лісна, 

Гагаріна, Вишнева, З. Тужилкіної, П. Сатіна, 8-

Березня 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі, вирубування 

чагарників. 

9 с. Покровське 

Територія прилегла до автобусної зупинки 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі. 

10 с. Покровське. Допомога одиноким престарілим 

громадянам. 

Коління та складання дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

11. с. Млинок, вул. Партизанська, 31-а, сільський клуб 

та прилегла до нього територія 

Косіння трави, коління та 

складаня дров, ремонет 

приміщення, відкидання снігу 

( в зимовий період) 

12. с. Млинок, вул. Партизанська, 20-а, ФП та прилегла 

територія до нього 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

13 с. Млинок, вулиці: Партизанська, Шевченка та 

територія автобусної зупинки 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

14 с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а, сільський клуб, ФП та 

прилегла територія 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт 

огорожі, прибирання сміття, 

відкидання снігу ( в зимовий 

період). 

15.  с. Михайлівка, сільські вулиці: Рад, 1-го Травня, 

Ковпака та територія автобусної зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників 

16.  с. Будки. Допомога одиноким престарілим 

громадянам 

Коління та складаня дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку 

17. с. Будки, вул. Миру, 12-а. Прилегла територія до 

школи. 

Косіння та згрібання трави, 

коління та складання дров, 



ремонт огорожі, прибирання 

сміття, відкидання снігу, 

обрізання гілок з дерев. 

18. с. Будки, сільські вулиці: Житомирська, 

Собичинська, вул. Миру та територія зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників, згрібання листя. 

19. с. Будки, вул. Миру, 12-б, Сільський ФП Коілння та складання дров, 

прибирання сміття, 

відкидання снігу. 

с. Кам'янка 

1. с. Кам'янка. Адмінітративне приміщення округу, 

прилегла до нього територія 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави 

2. с. Кам'янка. Приміщення амбулаторії та прилегла 

територія, вул. Набережна, 37 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

3. с. Кам'янка. Пам'ятники, обеліски, вул. набережна, 

вул. Центральна 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів 

4. с. Кам'янка. Приміщення сілького Будинку 

культури, прилегла до нього територія вул. 

Центральна, 92 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів, 

Складання, рубання дров, 

косіння трави 

5. с. Кам'янка, сільські вулиці:Центральна, Набережна, 

Шевченка, Гагаріна, Свято-Миколаївська, пров. 

Рокитнівський 

Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу ( в залежності від 

пори року), розчищення 

чагарників смітників. 

6. с. Лісове, центральна вулиця Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу (в залежності  від 

погодних умов), розчищення 

чагарників, смітників. 

7. с. Кам'янка. Територія кладовищ по вул. Хільчука та 

за межами села біля автодороги Київ-Ковель. 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання 

центральної алеї, вирубка 

порослі, обкошування 

території, догляд за 

безіменними могилами, 

обрізання дерев, прибирання 

сміття, побілка, фарбування 

парканів, косіння трави. 

8. Сільське сміттєзвалище, прилегла територія Розчищення території 

9. с. Кам'янка, спортивний та дитячий майданчик, 

прилегла територія по вул. Набережній 

Косіння трави, ремонт 

паркану, фарбування споруд 

10. с. Кам'янка, прилегла територія до  ДНЗ № 9 вул. 

Набережна, 35  

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування 

парканів.Складання, рубання 

дров. Косіння трави. 

с. Тепениця 

1. За межами населеного пункту с. Тепениця та в с. Ліквідація несанкціонованих 



Тепениця сміттєзвалищ в селі Тепениця 

та за межами населеного 

пункту 

2. Територія прилегла до дитячого садка с. Тепениця 

вул. А. Левчука, 24 

Обрізання дере, кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

3. Територія прилегла до БК с. Тепениця, вул. А. 

Левчука, 21 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

4. Територія кладовища с. Тепениця, вул. Центральна Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище, скошування 

бур'янів.  

5. с. Тепениця, територія пам’ятника загиблим воїнам 

під час ВВВ по вул. А. Левчука 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

6. За межеми населеного пункту с. Хмелівка та в с. 

Хмелівка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Хмелівка 

та за межами населеного 

пункту 

7. Територія прилегла до дитячого садка в с. Хмелівка 

по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

8. Територія прилегла до Будинку культури в с. 

Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. Ремонт паркану 

9. Територія кладовища с. Хмелівка по вул. Лісовій 

(урочище струмок) 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев, 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалищі. 

10 Прилегла територія пам’ятника загиблим воїнам під 

час ВВВ в с. Хмелівка по вул. Лісовій 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

11 р. Уборть за межами населеного пункту с. Хмелівка  Ремонт навісного переходу 

(кладки) через річку Уборть. 

12 За межами населеного пункту с. Артинськ та в с. 

Артинськ 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Артинськ 

та за межами населеного 

пункту. 

13 Територія прилегла до клубу с. Артинськ по вул. 

Гагаріна, 15 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території 

14 Територія кладовища с. Артинськ, урочище 

«Любожеда» 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище 

15. Територія прилегла до ФАП с. Артинськ вул. Ремонт паркану, зрізка кущів, 



Гагаріна,8 дерев прибирання сміття та 

вивезення. 

16. За межами населеного пункту с.  Обище та за 

межами населеного пункту 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ в с. Обище та за 

межами населеного пункту 

17. Територія прилегла до клубу в с. Обище по вул. 

Центральній, 33-б 

Ремонт паркану, обрізання 

дерев, кущів, прибирання 

прилеглої території. 

18.  Територія прилегла до ФАП с. Обище по вул. 

Центральній, 36 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев, прибирання сміття, 

фарбування ФАП. 

19. За межами населеного пункту в с. Соснівка та в с. 

Сосніка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ в селі Сосніва 

та за межами населеного 

пункту. 

20. Територія прилегла до бувшого клубу в с. Соснівка 

по вул. Центральній, 33-б. 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території. 

с. Замисловичі 

1. Адмінбудівля села в с. Замисловичі по вул. Княгині 

Ольги, 22 

Порізка, порубка дров, 

перевезення та складання 

дров у сарай, прибирання 

прилеглої території до 

приміщення, обкошування 

трави, бурянів та їх 

прибирання, ремонтні роботи 

в приміщенні, прибирання 

снігу  ( в залежності від пори 

року) 

2. Сільський клуб с. Устиінвка, вул. Партизанська, 36 Порізка, порубка, складання 

дров, прибирання прилеглої 

території до клубу, ремонтні 

роботи в приміщенні клубу. 

3. Будинок культурив  с. Замисловичі, вул. Княгина 

Ольги, 12 

Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

4. ФАП с. Замисловичі, пров. Незалежний, 3 Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

5. ФП Устинівка, вул. Партизанська, 36 Прибирання території біля 

ФП в с. Устинівка, 

обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання, прорізка, 

порубка і складання дров, 

ремонтні роботи. 

6. с. Замисловичі, сільське кладовище по вул. 

Соборній 

Вирубуванняпорослі і 

чагарників (сухостою), 



здійснення навантаження 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт. 

7. с. Замисловичі, прибирання території біля 

пам’ятника загиблим односельчанам по вул. 

Княгині Ольги 

Обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання 

8. с. Шебедиха, допомога одиноким престарілим 

особам 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання. 

9. с. Замисловичі, допомога одиноким престарілим 

особам 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання 

с. Копище 

1. Територія округу, облаштування могили спалених 

копищенців 

Зняття дернового покритя, 

насипання піску до 

постаменту 

2. Територія кладовищ в с. Копище та в с. Майдан-

Копищенський 

Прибирання, побілка огорожі 

3. Адмінпрріщення будівлі округу, Будинок культури, 

магазини 

Вигшотовлення ящиків для 

сміття 

4. Центральні вулиці, автобусні зупинки  

с. Копище, с. М-Копищенський 

Прибирання сміття та вивіз 

сміття на сміттєзвалище 

5. Меморіальний парк с. Копище Прибирання, обрізка дерев 

6. Допомога учасникам ВВВ, БД, інвалідам Заготівля дров, сіна 

с. Хочине 

1. Адміністративне приміщення округу с. Хочино по 

вул. Малікова, 48 та прилегла до нього територія 

Підмітання, прибирання 

сміття, рубання дров, 

складання дров, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев 

2. Клуб с. Перга по вул. Центральній, 1 та прилегла до 

нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

ремонт огорожі, ремонт 

приміщення клубу. 

3. Будинок культури в с. Хочино, вул. Малікова, 25 та 

прилегла територія до нього 

Прибирання, рубання дров, 

складання дров, ремонт 

огорожі, побілка дерев, 

обрізання гілля дерев, ремонт 

приміщення 

4. Памятники в с. Хочино по вул. Малікова, в  с. Перга 

по вул. Центральній, в с. Рудня-Перганська по  вул. 

Зарічній та прилегла до них територія 

Пробілка памятнкиів, 

прибирання прилеглої 

території 

5. с. Хочино, вулиці Малікова, Шкільна, Садова, 

Лісова, Зарічна, Космонавтів, Гагаріна та прилеглі 

до них території. 

Підмітання, прибирання 

сміття. 

6. с. Перга, вулиці М. Никончука, пров. М. Никончука, 

Піскова, Сидоренка, Центральна, Геологічна та 

прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

7. с. Рудня-Хочинська, вулиці Незалежна, Набережна, 

Лісова та прилеглі до них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

8. с. Рудня-Перганська, вулиця Зарічна та прилеглі до 

них території 

Підмітання, прибирання 

сміття 

9. Кладовища сіл: Хочино, Рудня-Хочинська, Перга, 

Рудня-Перганська та прилегла до них територія 

Прибирання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування. 

с. Лопатичі 



1. с. Лопатичі, вул. Гагріна, центр села Прибирання смітт ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія, яка визначена 

для виїзної торгівлі 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

3. с. Лопатичі, вул. Гагаріна. Територія прилегла до 

пам’ятника загиблим воїнам-односельчанам. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов). Обрізка гілля, дерев, 

Побілк парканів. 

4.  с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

прилегла до річки Уборть. 

Прибирання сміття на берегах 

річки Уброрть в районі села, 

обкошування прибережної 

смуги, вирубка пагонів 

молодих дерев. 

5. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. Територія 

кладовищ. 

Прибирання сміття. Вирубка 

молодих пагонів. Побілка 

парканів. Ремонт паркану (в 

залежності від погодних 

умов). 

6. с. Лопатичі, вул. Зарічна, прилегла територія до 

дошкільного закладу. 

Облаштування паркану, 

прибирання сміття. 

7. с. Лопатичі. Надання допомоги по господарству 

пенсіонерам та інвалідам села. 

Рубка дров, побілка будинку, 

парканів. Прибирання сміття. 

Допомога по господарству. 

8. с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61, адмінприміщення 

старостинського округу 

Рубка і складання дров. 

Побілка парканів. Благоустрій 

території. 

с. Стовпинка 

1. Приміщення ФАПу в с. Стовпинка по вул. 

Шевченка, 35 

Ремонт будівіл:штукатурка та 

побілка  стін, віконних та 

вдерних відкосів. 

2. Територія прилегла до приміщення ФАПу, 

с.Стовпинка,вул. Шевченка,35 

Благоустрій прилеглої 

території:прибирання сміття, 

ремонт огорожі, косіння 

бур'янів 

3. Приміщення клубу по вул. Шевченка, 32 в с. 

Стовпинка 

Ремонт будівлі:штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

4. Територія прилегла до приміщення клубу в с. 

Стовпинка по вул. Шевченка, 32 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів  

5. Адмінприміщення старостинського округу в с. 

Стовпинка п овул. Шевченка, 30 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

6. Територія прилегла до адмінприміщення села Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

7. Територія сільського кладовища по вул. Гагаріна, 1-

а 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

8. Центральна частина с. Стовпинка, територія для Прибирання сміття та 



виїзної торгівлі упорядкування території. 

смт Дружба 

1.  смт Дружба, вул. Миру, 1-14 та територія прилегла 

до Будинку культури по вул. Миру, 11 

таадмінприміщення старостинського округу по вул. 

Миру, 13 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев. 

2. смт Дружба, вул. незалежності, 1-8 та територія 

прилегла до Дружбівського НВК ( вул. 

Незалежності, 4) Дружбівської дільничної лікарні 

(вкл.. Незалежності, 2) 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілк 

дерев, обрізання гілля дерев. 

3. смт Дружба, вул. Центральна, 7, прибирання 

майданчику для виїзної торгівлі 

 Підмітання вулиці, 

прибирання сміття, побілка 

дерев. 

4. смт Дружба, вул. Гагаріна, 1-13 Підмітання вулиці, 

навантаження сміття і твердих 

побутових відходів. 

5. смт Діброва, площп Перемоги, територія прилегла 

до ФП смт Діброва 

Підмітання вулиці вулиці, 

прибиання сміття і побутових 

відходів. 

6. Територія кладовища в смт. Діброва (за межами 

селища Діброва) 

Прибирання території 

кладовища від сміття. 

7. Допопога одиноким престарілим громадянам. Прибирання території біля 

будинку, побілка квартири. 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету      Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 11 

 

від 25.01.2019 року 

 

Про визначення видів робіт на 2019 рік 

для засуджених осіб, які відбувають громадські 

роботи та Погодження переліку об`єктів та відів робіт 

на яких відбуватимуть адміністративні стягненняі 

у вигляді суспільно корисних робіт 

 

 Розглянувши запит начальника Олевського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області Мельник Н.А., 

керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36 

ч.5 Кримінально-виконавчого Кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Визначити види робіт на 2019 рік для засуджених осіб, які відбувають 

громадські роботи та Погодити перелік об`єктів та видів робіт на яких 

порушники  відбуватимуть адміністративні стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт, згідно з додатком 1. 

2. Майстру з благоустрою міської ради Мартинову М.В.  відповідно до 

підпорядкованих територій, визначати об’єми робіт, проводити інструктаж по 

охороні праці, здійснювати контроль за роботою засуджених, інформувати 

Олевський районний сектор філії Державної установи «Центр пробації» у 

Житомирській області про проведену роботу та відбування покарання 

засудженими особами. 

  

 

Міський голова                                                                         О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів робіт на яких  

порушники відбуватимуть адміністративні стягнення у вигляді суспільно 

корисних  робіт 

по Олевьскій міський раді на 2019 рік 

 
№ Назва об'єкту та місце знаходження Види громадських робіт 

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

Погоджено: 
Олевська міська рада 

Олевьскої ОТГ 

Рішенням від 25.01.2019 року 
№ 11 

Міський голова 

_____________О.В. Омельчук 

Начальник Олевького районного 
сектору філії  Державноїї установи 

«Центр пробації» 

У Житомирської області 

___________ Н.А. Мельник 



 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від нансів піску 

та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави 

13. м. Олевськ, пару ім. Ю. Гагаріна Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. м. Олевськ, прибережна смуга р. Уборть в межах 

міста 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету        Ю.Г. Русин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ №  12 

від 25.01. 2019 року 

 

Про встановлення тарифу на  

теплову енергію ТОВ «Олевському 

орендному підприємству теплових 

мереж»  

 

         Розглянувши подання адміністрації ТОВ «Олевське орендне підприємство  

теплових мереж» та наданий ними розрахунок тарифу на теплову енергію її 

виробництво з використанням альтернативних джерел енергії, транспортування 

та постачання для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного 

чи місцевого бюджету,  керуючись ст.ст. 7, 31,32 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», ст. 13, 20 Закону України «Про теплопостачання», ст. 30, 

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері громадської 

діяльності», листом Житомирського територіального відділення 

антимонопольного комітету та враховуючи зростання цін на енергоносії, 

підвищення мінімального рівня заробітної плати та з метою забезпечення 

економічного вирівнювання роботи Олевського орендного підприємства  

теплових мереж, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» тарифи 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для установ 

та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету з: 

 - виробництво теплової енергії 1387,75 грн/Гкал.; 

 - транспортування теплової енергії 78,49 грн/Гкал.; 

 - постачання теплової енергії 8,23 грн/Гкал. 

2. Начальнику загального відділу міської ради (Саковець Л.В.) не пізніше п’яти 

робочих днів з дати прийняття даного рішення, оприлюднити дане рішення в 

бюлетені Олевської міської ради «Новини Олевська» та на сайті Олевської 

міської ради. 

3. Директору ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» (Повару 

А.В.)  не менше ніж за 15 днів до введення тарифу на житлово-комунальні 

послуги у дію, повідомити про це споживачів з посиланням на дане рішення. 

4. З метою забезпечення стабілізації цін (тарифів) на комунальні послуги, 

адміністрації ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» 

вишукувати можливості щодо зниження собівартості надання послуг, 



щоквартально проводити аналіз фактичних втрат, а в разі зростання цін на 

енергоносії – подавати розрахунки на розгляд виконкому. 

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від   

27.07.2018 року №134 «Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ 

«Олевському орендному підприємству теплових мереж».  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В.  

 

 

 

Міський голова                                                                                 О.В. Омельчук  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ №  13 

від  25.01.2019 року 

 

Про конкурсну комісію з призначення 

управителя багатоквартирного 

будинку житлового фонду Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади 

 

         З метою належного утримання багатоквартирних житлових будинків  в 

яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, не 

прийнято рішення співвласниками про форму управління багатоквартирним 

будинком та не обрано управителя, відповідно до пункт 5 статті 13 Закону 

України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному 

будинку», статей 7, 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та 

Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 року  

№ 150, керуючись підпунктом 1 пункту «а» та підпунктом 1 пункту «б» статті 

30, частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перелік об’єктів конкурсу з призначення управителя 

багатоквартирних будинків житлового фонду Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади (додаток 1). 

2. Затвердити положення про конкурсну комісію з призначення управителя 

багатоквартирного будинку (додаток 2). 

3. Затвердити склад конкурсної комісії з призначення управителя 

багатоквартирного будинку (додаток 3). 

4.Конкурсній комісії: 

4.1. Підготувати конкурсну документацію та подати її на затвердження 

виконавчого комітету Олевської міської об’єднаної територіальної громади. 

4.2. Розробити графік проведення конкурсів по усіх багатоквартирних будинках 

житлового фонду в яких не створено об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку, не прийнято рішення співвласниками про форму 

управління багатоквартирним будинком та не обрано управителя з розбивкою на 

лоти. 

5. Рішення підлягає оприлюдненню на  офіційному веб-порталі Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади. 



6. Визначити організатором конкурсу, з призначення управителя 

багатоквартирного будинку, відділ житлово-комунального  господарства 

управління містобудування архітектури та житлово-комунального господарства 

міської ради. 

7. Установити, що до моменту визначення переможців конкурсу і укладення 

договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (групою 

будинків), послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 

продовжують надавати житлово-комунальні  підприємства, які надавали 

відповідні послуги до проведення конкурсу. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

питань житлово-комунального господарства, архітектури ,будівництва Мельника 

С.В. 

 

 

 

Міський голова           О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2  



до рішення виконавчого 

комітету 

Олевської міської ради  

від 25.01.2019 року № 13 

 

Положення про конкурсну комісію з призначення управителя 

багатоквартирного будинку 

 

І. Загальні положення 

1. Конкурсна комісія з призначення управителя багатоквартирного будинку (далі 

– конкурсна комісія) є постійно діючим органом, утвореним виконавчим 

комітетом Олевської міської ради.  

2. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України "Про особливості здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку", "Про об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку", наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 

13.06.2016 № 150 та цим положенням.  

3. Основними завданнями конкурсної комісії є:  

- забезпечення реалізації нормативних положень визначеної законодавством 

процедури проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку;  

- підготовка, організація проведення конкурсу, розгляд заяв, оцінка конкурсних 

пропозицій та визначення переможців конкурсу.  

4. До складу конкурсної комісії за рішенням організатора конкурсу можуть 

входити представники профільних громадських об’єднань у сфері житлово-

комунального господарства та органів самоорганізації населення (за згодою).  

5. До складу конкурсної комісії не можуть входити учасники конкурсу, 

представники учасників конкурсу, члени сім’ї та близькі особи учасників 

конкурсу, члени сім’ї та близькі особи посадових осіб та власників 

корпоративних прав учасників - юридичних осіб.  

6. Відділ житлово-комунального  господарства, як організатор конкурсу приймає 

рішення про оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку.  

7. Конкурсна комісія здійснює відбір суб’єктів господарювання з управління 

багатоквартирними будинками на основі конкурсу. Для участі в конкурсі 

допускаються фізичні особи – підприємці або юридичні особи - підприємницької 

діяльності, які мають намір узяти участь у конкурсі та подали відповідну заяву 

організатору конкурсу.  

До участі в конкурсі не допускаються фізичні особи-підприємці та юридичні 

особи, які ліквідуються, визнані банкрутами, або установчі документи яких 

визнані недійсними в судовому порядку.  

 

 

2. Підготовка конкурсу 



1. Організатор конкурсу складає перелік будинків, у яких співвласниками не 

створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та не обрано 

управителя багатоквартирним будинком, та оголошує щодо них конкурс з 

призначення управителя. Із складеного переліку організатор конкурсу визначає 

об’єкти конкурсу.  

2. Для проведення конкурсу конкурсна комісія готує конкурсну документацію 

відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 

13.06.2016 № 150, яка затверджується його організатором.  

3. Організатор конкурсу розміщує на офіційному веб-сайті Олевської міської 

ради оголошення про проведення конкурсу також інформаційне повідомлення 

про проведення конкурсу публікується у друкованих місцевих засобах масової 

інформації (газеті «Зорі над Убортю»). Кінцевий строк подання конкурсних 

пропозицій не може бути менше тридцяти календарних днів з дати 

опублікування у друкованому засобі масової інформації інформаційного 

повідомлення про проведення конкурсу. 

5. Організатор конкурсу може встановити плату за участь у конкурсі, яка не 

повинна перевищувати 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 

кожний об’єкт конкурсу. Плата за участь у конкурсі вноситься одноразово 

учасниками конкурсу на рахунок його організатора, використовується для 

покриття витрат, пов'язаних із підготовкою та проведенням конкурсу, та 

учасникам не повертається.  

6. Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою 

організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після 

надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається 

спосіб надання конкурсної документації.  

7. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до 

закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за 

роз'ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, 

який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з дня отримання 

звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на офіційному веб-сайті 

Олевської міської ради.  

8. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою 

надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, 

який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.  

9. Організатор конкурсу у визначений ним день та час організовує огляд 

учасниками конкурсу об’єктів конкурсу та забезпечує фізичний доступ до них.  

3. Подання заяви та конкурсних пропозицій 

1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають: 

фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер 

облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, 

які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі 

за серією та номером паспорта); юридичні особи - повне найменування, код за 

ЄДРПОУ.  



2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо. У разі якщо 

об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу 

подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що 

входить до об’єкта конкурсу, окремо. Конкурсна пропозиція подається особисто, 

або через уповноважену належним чином особу, чи надсилається поштою 

конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне 

найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, 

по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні 

номери телефонів учасника конкурсу.  

Конкурсна пропозиція нумерується, прошивається, підписується 

уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за 

наявності) із зазначенням кількості сторінок. Учасники конкурсу мають право, 

крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної 

пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання 

послуг у сфері житлово- комунального господарства, рівень кваліфікації, знання 

та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації 

тощо).  

3. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не 

розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.  

4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або 

внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних 

пропозицій.  

5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в окремому журналі 

обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 3 до цього 

положення. На запит учасника конкурсу конкурсна комісія протягом одного 

робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його 

конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.  

4. Розгляд заяв та оцінка конкурсних пропозицій 

1. Відомості, зазначені у заяві учасника конкурсу, перевіряє організатор 

конкурсу після їх надходження у порядку, встановленому частиною сьомою 

статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань».  

Витяги з ЄДРПОУ організатором конкурсу долучаються до конкурсних 

пропозицій учасників конкурсу. У разі якщо учасником конкурсу у заяві 

зазначено недостовірну інформацію чи її виявлено під час перевірки відомостей, 

зазначених у заяві, заява учасника конкурсу відхиляється, про що організатор 

конкурсу повідомляє його у триденний строк.  

2. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на наступний 

день після закінчення строку їх подання на відкритому засіданні конкурсної 

комісії у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, в 

присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або 

уповноважених ними осіб. Відсутність учасника конкурсу або його 

уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних 

пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для 

відхилення його конкурсної пропозиції.  

3. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія 

перевіряє наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених 



конкурсною документацією, а також оголошує найменування (прізвище, ім’я, по 

батькові) та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, ціну пропозиції 

щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу. Усі 

відомості щодо розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями вносяться до 

протоколу засідання конкурсної комісії.  

4. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право 

звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненнями їх пропозицій.  

5. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє 

їх за наявності таких підстав: конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній 

документації; прийнято рішення про припинення юридичної особи - учасника 

конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - учасника 

конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника 

конкурсу; встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної 

інформації, що впливає на прийняття рішення; учасником конкурсу порушено 

вимоги пункту 2 розділу 3 цього положення. 

6. Конкурсні пропозиції, які не було відхилено з підстав, передбачених пунктом 

5 цього розділу, оцінюються конкурсною комісією окремо щодо кожного об’єкта 

конкурсу. Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною 

системою, що визначається організатором конкурсу.  

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 

35 балів.  

У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання 

конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом 

додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. 

При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком 

не повинна перевищувати 35 балів.  

7. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у частині одного або 

декількох об’єктів конкурсу у разі: відсутності конкурсних пропозицій; 

відхилення усіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 5 цього 

розділу. 

 8. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу 

таким, що не відбувся, його організатор протягом трьох робочих днів із дня його 

прийняття письмово повідомляє про це всіх учасників конкурсу, що подали 

конкурсні пропозиції, оприлюднює таке рішення на своєму офіційному веб-сайті 

та протягом десяти календарних днів розміщує на офіційному веб- сайті міської 

ради оголошення про проведення конкурсу повторно і публікує у засобах 

масової інформації відповідне інформаційне повідомлення.  

9. Усі рішення конкурсної комісії приймаються на засіданні у присутності не 

менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма 

членами комісії, які брали участь у голосуванні.  

5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору 

1. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що набрав максимальну 

кількість балів щодо об’єкта конкурсу.  



2. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною 

комісією не пізніше десяти календарних днів з моменту розкриття конвертів із 

конкурсними пропозиціями відповідно до пункту 9 розділу 4 цього положення.  

3. Переможець конкурсу за кожним об’єктом конкурсу оголошується на 

засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються усі учасники конкурсу або 

уповноважені ними особи.  

4. У разі якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не 

була відхилена, він оголошується переможцем конкурсу.  

5. Підписаний протокол засідання конкурсної комісії є підставою для прийняття 

виконкомом протягом п’яти календарних днів з моменту його підписання 

рішення про призначення управителя.  

6. Протягом п'яти календарних днів з дня прийняття виконкомом рішення про 

призначення управителя з переможцем конкурсу укладається договір про 

надання послуги з управління багатоквартирним будинком.  

Договір про надання послуги за кожним багатоквартирним будинком, що входив 

в об’єкт конкурсу, строком на один рік від імені співвласників 

багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого органу 

міської ради, за рішенням якого призначається управитель. Інформація про 

управителя, з яким укладено договір про надання послуги, доводиться до відома 

співвласників багатоквартирного будинку шляхом розміщення на офіційному 

веб-сайті органу місцевого самоврядування та в кожному конкретному будинку 

(на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах 

будинків та біля них, відповідного оголошення.  

Оголошення має містити інформацію про повне найменування (прізвище, ім’я, 

по батькові) управителя, його контактні телефони, номер та дату укладення 

договору, ціну послуги.  

7. У разі відмови переможця конкурсу від підписання договору про надання 

послуги або неукладення договору з його вини у строк, визначений пунктом 6 

цього розділу положення, конкурсна комісія може визначити переможцем 

учасника, що набрав максимальне число балів за оцінюванням із числа інших 

поданих конкурсних пропозицій, або оголосити повторний конкурс.  

Відповідне рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, витяг із якого 

підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом 

трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.  

6. Розгляд спорів 

  Спори, що виникають у ході проведення конкурсу, розглядаються в 

установленому законодавством порядку. 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

Господарства та цивільного захисту населення                       Торгонський О.І. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

до рішення виконавчого 

комітету Олевськської 

міської ради  

від 25.01.2019 року № 13 

 

СКЛАД 

конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку 

 

Мельник С.В.                            

  

заступник міського голови, голова комісії;  

Ніколайчук  В. П.  начальник управління містобудування 

архітектури будівництва та ЖКГ міської ради, 

заступник голови комісії; 

Бородавко Н. А.  провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства та цивільного 

захисту населення міської ради, секретар 

комісії; 

 

Члени комісії: 

 

Ковальчук О. Б.   начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності 

Торгонський О. І.  начальник відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення 

міської ради,  

Кізілова Т. М.   головний спеціаліст відділу містобудування 

архітектури, будівництва міської ради 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

Господарства та цивільного захисту населення                       Торгонський О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ №  14 

від 25.01. 2019 року 

 

Про затвердження конкурсної  

документації та проведення конкурсу 

з призначення управителя 

багатоквартирного будинку  

житлового фонду Олевської міської 

об'єднаної територіальної громади 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» та підпункту 1 пункту «б» статті 30, 

частини першої статті 52, статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 5 статті 13 Закону України «Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зі змінами, статей 7, 

27 Закону України «Про житлово-комунальніпослуги», зі змінами, постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та Порядку 

проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

тажитлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 150, з метою 

забезпечення проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку житлового фонду Олевської міської об'єднаної територіальної громади, 

у житлових будинках, в яких не створено об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку, не прийнято рішення співвласниками про форму 

управління багатоквартирним будинком, виконком міської ради 

ВИРІШИВ : 

1. Затвердити Конкурсну документацію з призначення управителя 

багатоквартирного будинку житлового фонду Олевської міської обєднаної 

територіальної громади  (надалі - Конкурсна документація), що додається. 

2. Провести конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку 

житлового фонду Олевської міської об'єднаної територіальної громади 

об’єктами, визначеними в лотах у додатку 9 до Конкурсної документації, 

відповідно до розробленого графіку, (додаток 2 Конкурсної документації).  

3. Конкурс провести на умовах і в терміни, визначені Порядком проведення 

конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, 

затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 р. № 150. 



4. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Олевської 

міської ради. 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на Конкурсну комісію з 

призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду 

Олевської міської обєднаної територіальної громади. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з питань житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва 

Мельника С.В. 

 

 

 

Міський голова                                                О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Додаток 

  до рішення виконавчого комітету  

                                                           Олевської міської ради  

                                                          від 25.01.2019 р. № 14    
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

з призначення управителя багатоквартирного будинку житлового фонду 

в Олевській міській об’єднаній територіальній громаді. 

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: 

Олевська міська рада 

11001, Житомирська обл. м. Олевськ, вул. Володимирська 2 

 2. Підстава  для  проведення  конкурсу: 

Виконання вимог пункту 5 статті 13 Закону України  від 15.05.2015р. № 417-VIII 

«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зі 

змінами, рішення виконкому Олевської міської ради. №__ від ___.__.2019року. 

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону 

особи, в якої можна ознайомитися з умовами проведення конкурсу з 

призначення управителя багатоквартирного будинку: 

Місце: 11001, Житомирська обл., м. Олевськ вул.Свято-Миколаївська, 4 

Дата  ___.__.2019 р. 

Час 10 год. 00 хв. 

Секретар конкурсної комісії – Бородавко Ніна Анатолівна 

Олевської міської ради,  11001, Житомирська область м. Олевськ,  вул.Свято-

Миколаївська, 4 відділ житлово-комунального господарства міської ради, 

тел.068 894 9890 

4.Перелік складових робіт (послуг) з управління багатоквартирним 

будинком 

Додаток 3 до Конкурсної документації. 

       

5. Вимоги, щодо якості надання послуг (перелік робіт та періодичність їх 

надання) з посиланням на стандарти норми та правила. 

 

 До учасників конкурсу висуваються вимоги згідно з Законом України від 

24.06.2004р. №1875-ІV «Про житлово-комунальні послуги», зі змінами, 

Правилами управління будинком, спорудою, житловим комплексом або 

комплексом будинків і споруд, затверджених наказом Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 02.02.2009р.  № 13, Правилами 

утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом 

Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005р. № 76,  Примірним переліком 

послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з 

ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджених наказом 

Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004р.  № 150. Переліком робіт та 

періодичністю їх надання зазначеному в  додатку 3 

6. Перелік об’єктів конкурсу та технічні характеристики кожного об’єкта 

конкурсу.  



Наведено в додатку 9 до Конкурсної документації 

 

7. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій. 

7.1 Ціна послуги, що включає винагороду управителю та   витрати    на  

утримання  і   проведення   ремонту спільного   майна   та   прибудинкової  

території  багатоквартирного будинку з розрахунку на 1 м2 загальної площі 

об’єкта конкурсу (житлового або нежитлового приміщення). При цьому фонд 

оплати праці разом з витратами на утримання адміністрації не повинен 

перевищувати 65% зазначеної ціни. 

Максимальна кількість балів -35 балів. 

Ціна послуги з управління будинком  подається на кожен багатоквартирний 

будинок, що входить до об’єкта конкурсу (лоту), окремо, із занесенням даних 

тільки в один із додатків до конкурсної документації (Лот 1-  додаток  5, Лот 2 - 

додаток 6) в електронному  форматі Excel та в паперовому вигляді. У випадку 

зміни форми додатка конкурсні пропозиції будуть відхилені. 

Зазначені додатки можна отримати на офіційному веб-порталі Олевської міської 

ради, або у відділі житлово-комунального господарства міської ради.             

7.2 Матеріально-технічна база - Максимальна кількість – 15 балів: 

а) наявність власної матеріально-технічної бази (від 0 до 5 балів); 

б) кількість одиниць спеціалізованої техніки та обладнання за функціональним 

призначенням, інструментів та інвентарю (від 1 до 6 балів); 

в) рік випуску техніки(від 0 до 3 балів): 

- до 8 років - 3 бали; 

- понад 8 років - 1 бал; 

- відсутність техніки - 0 балів. 

Оцінка виставляється в комплексі за всіма показниками.  

Крок між конкурсантами – 1 бал (за винятком підпункту «в»). 

При оцінюванні перевага надається власникам спеціалізованої техніки та 

обладнання, інструментів. Також враховується чи у справному стані вони. 

7.3 Наявність персоналу, що забезпечує належне утримання будинків                                         

Максимальна кількість – 15 балів: 

а) кількість працівників (штатний розпис усіх працівників за професіями, або 

перелік найманих працівників) (від 1 до 6 балів); 

б) кваліфікація персоналу (від 1 до 6 балів); 



в) досвід роботи персоналу за професією (від 1 до 4 балів).  

Оцінка виставляється в комплексі за всіма показниками.  

7.4 Досвід роботи конкурсанта з надання послуг у сфері житлово-

комунального господарства. 

-  Максимальна кількість – 20 балів:          

 а) найбільша кількість років роботи. 

б) відсутність досвіду роботи – 0 балів. 

7.5 Фінансова спроможність конкурсанта Максимальна кількість – 15 балів: 

а) стан виконання зобов’язань суб’єктом господарювання (відсутність 

(наявність) заборгованості перед іншими юридичними та фізичними особами, в 

тому числі прострочена, бюджетом, найманими працівниками тощо) (від 1 до 8 

балів); 

б) наявність на рахунку коштів, що забезпечують належне надання послуг з 

утримання будинків упродовж трьох місяців (з розрахунку середньомісячної 

потреби  за рік) (від 1 до 5 балів); 

Оцінка виставляється в комплексі за всіма критеріями.  

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що 

підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального 

господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, 

дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково 

нараховуватися до 5 балів. 

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що 

становить 35 балів. 

У разі якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, оцінювання 

конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом 

визначення середнього математичного значення кількості балів, визначених 

окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна 

кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна 

перевищувати 35 балів. 

 

8.Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів які подаються у 

складі конкурсної пропозиції учасником або засновником. 

 

8.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву,  в якій 

зазначають: 

 8.1.1 Фізичні особи підприємці – прізвище, ім'я, побатькові, реєстраційний 

номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта.  

 8.1.2 Юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ. 

          8.2 Копії: 

- статуту (або іншого установчого документа на підставі якого діє учасник); 



- витяг з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності у 

сфері управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (код 

68.32). 

8.3  Розрахунок вартості надання послуги з управління на кожний 

багатоквартирний будинок, що входить в об’єкт конкурсу (лот)- кошторис 

витрат. 

 8.4 Довідку відповідних органів державної податкової інспекції про 

відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та 

платежами до Пенсійного фонду України. 

 8.5 Копія звіту 1 ДФ - що містить інформацію про наявність персоналу, 

що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має 

необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення 

співвиконавців). 

          8.6. Довідки у довільній формі, що містять інформацію:  

8.6.1. Про технічний потенціал підприємства (одиниць спеціалізованої техніки та 

обладнання за функціональним призначенням, інструментів та інвентарю, яке 

перебуває у власності або знаходиться в оренді підприємства/підприємця, тощо) 

- зазначити яке майно є власним, а яке орендованим, в тому числі інвестиційний 

план оновлення інвентарю та транспорту на період дії договору. 

8.6.2. Про досвід роботи учасника з надання послуг у сфері житлово-

комунального господарства, ремонту житлового фонду або будівництва (з дати 

зміни КВЕДу, що регламентує будівництво та обслуговування будинків). 

8.6.3. Інформація про працівників (ПІБ, кваліфікація, стаж роботи, документи 

про освіту, посвідчення, допуски до роботи, копія аркушів трудової книжки з 

записами про прийом та звільнення з роботи (за наявності). 

 

   Для юридичних осіб (крім новостворених): 

 8.7. Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан) форма № 1 -  за 

останній звітній рік та на час надання  пропозицій. 

 8.8. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – форма № 

2 - за періо.д, визначений пунктом 8.7. 

 8.9. Звіт про власний капітал – форма № 4 – за період, визначений 

пунктом 8.7.  

8.10 Звіт про рух грошових коштів форма № 3 – за період, визначений 

пунктом 8.7. 

     Переможець конкурсу зобов’язаний до підписання договору надати 

довідку про наявність санітарно-побутових умов та соціальний захист 

працівників. 

  Документи, що не передбачені законодавством: для учасників – фізичних 

осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі 

конкурсних пропозиції та не вимагаються під час проведення конкурсу. 

  Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною 

документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, 

що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-

комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу 

(нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо). 



Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується 

уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за 

наявності) із зазначенням кількості сторінок. 

Конкурсна пропозиція подається окремо щодо кожного об’єкта конкурсу, в 

тому чисті кошторис витрат, який у разі перемоги буде невід’ємним  додатком 

до договору. Всю інформацію подавати на паперових носіях та на диску в 

форматі pdf, а розрахунки  в  Excel. 

9.Порядок надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації. 

Учасник конкурсу має право не пізніше, ніж за десять календарних днів до 

закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за 

роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, 

який зобов’язаний надіслати йому впродовж трьох робочих днів з дня отримання 

звернення письмову відповідь, яку може оприлюднити на своєму офіційному 

веб-порталі. 

При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою 

надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, 

який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу. 

Організатор  конкурсу  має  право не пізніше ніж за сім календарних  днів  до 

закінчення  строку подання конкурсних пропозицій внести  зміни  до 

конкурсної  документації,  про  що протягом трьох робочих днів у письмовому 

вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу,яким надіслано конкурсну 

документацію. 

  У разі  несвоєчасного внесення  змін до конкурсної документації або 

надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк 

подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що 

повідомляються  учасники. 

10. Проект договору про надання послуг з управління багатоквартирним 

будинком. 

Згідно з додатком 7 до Конкурсної документації. 

11.Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них. 

    Згідно з додатком 8 до Конкурсної документації. 

12. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості 

співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій. 

Згідно з додатком 4 до Конкурсної документації. 

   13. Інформація про невиконані зобов’язання щодо проведення 

перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні 

не в повному обсязі. 

Згідно з додатком 4 до Конкурсної документації. 

  14. Способи,  місце  та  кінцевий  строк  подання  конкурсних пропозицій: 

-    Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або через уповноважену 

належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у 

запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і 

місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) 

учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери 

телефонів учасника конкурсу . 



- Місце подання конкурсних пропозицій – Житомирська обл., м. Олевськ, вул. 

Свято-Миколаївська, 4, загальний відділ міської ради;  

 - Кінцевий  строк подання конкурсних пропозицій по лотам зазначені в додатку 

8 до Конкурсної документації. 

 Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в окремому 

журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 4. 

Конверти з конкурсними пропозиціями,  що  надійшли  після 

закінчення   строку   їх  подання,  не розкриваються і повертаються учасникам 

конкурсу. 

- Організатор конкурсу має  право  прийняти  до  закінчення строку подання 

конкурсних   пропозицій  рішення   щодо   його продовження.  Про своє рішення, 

а також зміну місця,  дня та часу розкриття конвертів  організатор конкурсу 

повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у 

конкурсі. 

- Учасник конкурсу має право  відкликати  власну  конкурсну пропозицію 

або  внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій. 

 15. Місце, дата та час розкриття  конвертів з конкурсними пропозиціями: 

-   Розкриття   конвертів    з    конкурсними    пропозиціями відбудеться  за 

адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. вул. Свято-Миколаївська, 4, мала 

зала засідань.  

- Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за 

відсутності  учасника конкурсу або  уповноваженої  ним  особи  у разі його 

згоди. 

- Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія 

перевіряє наявність та правильність  оформлення документів,  подання яких 

передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про 

найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки 

конкурсних пропозицій. 

- Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право 

звернутися  до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести 

консультації з окремими учасниками. 

 У разі якщо учасником конкурсу у заяві зазначено недостовірну 

інформацію чи її виявлено підчас перевірки відомостей, зазначених у заяві, заява 

учасника конкурсу відхиляється, про що його повідомляється у триденний строк. 

16. Розмір плати за участь в конкурсі. 

Розмір плати за участь в конкурсі не встановлено. 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

Господарства та цивільного захисту населення                   Торгонський О.І. 

 

 

Додаток 2 до конкурсної 

документації 



Графік 

проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного 

будинку житлового фонду Олевської міської обєднаної територіальної 

громади 

№ 

з/п 

Об’єкт 

конкурс

у (лот) 

Початок 

прийняття 

конкурсних 

пропозицій 

Дата огляду об’єктів 

конкурсу 

Кінцевий строк подання 

конкурсних пропозицій 

Місце, дата та час 

розкриття конвертів з 

конкурсними 

пропозиціями 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

ЛОТ 1 _.___.2019р.

. 

з 10.00 год. 

_.___.2019р. (з 9.00-

18.00 год., збір   

м.Олнвськ вул. 

Володимирська, 2) 

 

_.___.2019р. до 15.00 

год. м. Олевськ, вул. 

Свято-Миколаївська, 

4, загальний відділ 

міської ради 

Житомирська обл., м. 

Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська, 4, мала 

зала засідань, 

__.___.2019р.,  10.00 

год. 

2. ЛОТ 2 _.___.2019р.

. 

з 10.00 год. 

_.___.2019р. (з 9.00-

18.00 год., збір   

смт.Дружба вул. 

Червоноармійська,2) 

 

_.___.2019р. до 15.00 

год. м. Олевськ, вул. 

Свято-Миколаївська, 

4, загальний відділ 

міської ради 

Житомирська обл., м. 

Олевськ, вул.  Свято-

Миколаївська, 4, мала 

зала засідань, 

__.___.2019р.,  10.00 

год. 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

Господарства та цивільного захисту населення                       Торгонський О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

 до конкурсної документації 

ПЕРЕЛІК  



складових послуги з управління багатоквартирним будинком 

№ 

з/п 
Найменування робіт, послуг 

Періодичніст

ь 

профілактич-

ного 

обслуговуван

ня елементів 

будинків 

Періодич

ність 

виконанн

я 

окремих 

робіт 

Крайні 

терміни 

ліквідації 

несправно-

стей з 

моменту їх 

виявлення 

(діб) 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Утримання спільного майна 

багатоквартирного будинку та 

прибудинкової території в тому 

числі: 

    

1.1. Прибирання прибудинкової 

території: 

    

1.1.1. Прибирання території  2 рази на 

тиждень 

  

1.1.2. Прибирання від снігу, посипання 

частини прибудинкової території, 

призначеної для проходу та 

проїзду, протиожеледними 

сумішами 

 під час 

опадів 

снігу- 

постійно 

  

1.2. Прибирання сходових кліток  1 раз на 

тиждень 

  

1.3. Прибирання  підвалу, технічних 

поверхів та покрівлі  

 двічі на 

рік 

(навесні 

та 

восени) 

  

1.5. Технічне обслуговування 

внутрішньо будинкових 

систем: 

    

 холодного водопостачання 

та водовідведення: 

    

1.5.1. Технічні огляди 2 рази на рік 

(системи),  

4 рази на рік 

(обладнання) 

   

1.5.2. Усунення витоків в 

трубопроводах та їх сполученнях 

  1  



1.5.3. Усунення засмічень в будинкових 

каналізаційних трубопроводах  та 

каналізаційних випусків 

  1  

1.5.4. Усунення течі водопровідних 

кранів і зливних бачків (перекриття 

подачі води) 

  1  

 зливової каналізації:     

1.5.9. Технічні огляди двічі на рік 

(навесні та 

восени) 

   

1.5.10. Позачергові огляди Після злив, 

великих 

снігопадів і 

сильних 

вітрів 

   

1.5.11. Усунення засмічень систем 

організованого водовідводу 

елементів зовнішнього 

упорядження (ринв, водостічних 

труб, воронок, колін та інше) 

  5  

1.5.12 Усунення засмічень систем 

організованого водовідводу 

елементів внутрішнього водостоку 

  1  

1.6. Дератизація - самостійно або за 

договором субпідряду 

4 рази на рік 

(щоквартальн

о) 

   

1.7. Дезінсекція - самостійно або за 

договором субпідряду 

1 раз на рік 

згідно з 

графіком 

   

1.8. Обслуговування димових 

каналів та вентиляційних 

каналів  - самостійно або за 

договором субпідряду: 

    

1.8.1. обслуговування димових 

каналів 

 2 рази на 

рік  

  

1.8.2. обслуговування 

вентиляційних каналів 

 1 раз на 

рік  

  

1.9. Технічне обслуговування 

мереж електропостачання та 

електрообладнання, а також 

інших внутрішньобудинкових 

інженерних систем (у разі 

наявності) 

    



1.9.1. Відкриті лінії електромереж, інших 

внутрішньобудинкових 

інженерних систем (технічні 

огляди) 

4 рази на рік 

(щоквартальн

о) 

   

1.9.2. Приховані електромережі і 

електропроводка в сталевих трубах 

(технічні огляди) 

2 рази на рік 

(навесні та 

восени) 

   

1.9.3. Заміна перегорілих електроламп 

(1 лампа на світлову точку) 

 1 раз в 

квартал 

  

1.9.4. Ліквідація несправностей 

електромереж і обладнання 

аварійного характеру: коротке 

замикання та ін. (відключення 

електроживлення) 

  негайно  

1.9.5. Те ж, неаварійного характеру 

(відключення електроживлення) 

  1  

2. Поточний ремонт спільного 

майна багатоквартирного 

будинку: 

    

2.1 конструктивних елементів:     

2.1.1. покрівлі:     

2.1.1.1. Технічні огляди 2 рази на рік 

(навесні та 

восени) 

   

2.1.1.2. Позачергові огляди Після злив, 

великих 

снігопадів і 

сильних 

вітрів 

   

2.1.1.3. Збиття бурульок, очищення 

покрівель від снігу і наледі 

 в 

зимовий 

період 

постійно 

  

2.1.1.4. Ремонт водостічних труб і 

жолобів (не менше 3% в рік від 

протяжності мереж) 

 1 раз на 

рік 

  

2.1.1.5. Частковий ремонт покрівлі із 

рулонних матеріалів (не менше 

8% площі покрівлі будинку, 

під'їзду в рік) 

 1 раз на 

рік 

  

2.1.1.6. Вибірковий ремонт металевої, 

шиферної покрівлі із заміною (не 

менше 2% площі покриття, в 

 1 раз на 

рік 

  



тому числі козирків,входів в 

під’їзди і підвали) 

   

2.1.1.7. 

Вибірковий ремонт черепичної 

покрівлі  із заміною (не менше 

0,5% площі покриття) 

 1 раз на 

рік 

  

2.1.1.8. Ліквідація виявлених 

несправностей: 

    

2.1.1.8.1

. 

м’якої покрівлі (заходи з 

запобігання заливу квартир) 

  5  

 

2.1.1.8.2

. 

металевої, шиферної або зі 

штучних матеріалів покрівлі 

(заходи з запобігання заливу 

квартир) 

  1  

2.1.2. стін фундаментів та інших 

кам’яиих, бетонних та 

залізобетонних конструкцій: 

    

2.1.2.1. Технічні огляди 2 рази на рік 

(навесні та 

восени) 

   

2.1.2.2. Позачергові огляди цоколю, стін 

фасадів, підвальних приміщень 

житлових будинків 

Після 

стихійних лих 

і аварій 

   

2.1.2.3. Ремонт парапетів, фронтонів, 

цегляних стін, стовпів, цоколю і 

фундаментів, входів у під’їзди, 

підвали, сміттєзбірників (при 

наявності) (не менше 1% від 

об’єму в рік) 

 1 раз на 

рік 

  

2.1.2.4. Усунення несправностей 

герметизації конструкцій 

інженерних вводів 

 за 

необхідні

стю 

постійно 

  

2.1.2.5. Відновлення окремими місцями 

відмостки, що просіла біля 

будівлі (не менше 1% від об’єму 

в рік) 

 1 раз на 

рік 

  

2.1.2.6. Ліквідація втрати зв’язку 

окремих цеглин з кладкою 

зовнішніх стін, що загрожує 

безпеці людей 

  1(з 
негайним 
огородже-
нням 
небезпечної 
зони 

 

2.1.4. оголовків димових та 

вентиляційних каналів (не 

 1 раз на 
рік 

  



менше 2% від об’ємів в рік) 

2.1.5. дерев’яних конструкцій і 

столярних виробів: 

    

2.1.5.1. Технічні огляди двічі на рік 

(навесні та 

восени) 

   

2.1.5.2. Укріплення та ремонт крокв, 

мауерлату та обрешіток (не 

менше 0,5% від площі покрівлі 

в рік) 

 1 раз на 
рік 

  

2.1.5.3. Ремонт дверей та вікон на входах 

в під’їзди (підвали, горища, 

виходи на покрівлі, тощо) та на 

сходових клітинах (не менше 

2% від площі в рік) 

 1 раз на 
рік 

  

2.1.5.4. Усунення  несправностей 

заповнень вікон і дверей (зірвані 

створи  і розбите скло віконних 

рам,  дверних полотен, вітражів): 

- в зимовий час 

- в літній час 

   

 

 

1 

5 

 

2.2. внутрішньобудинкових систем:     

2.2.1. холодного водопостачання 

та водовідведення: 

    

2.2.1.1. Ремонт окремих ділянок 

трубопроводів (не менше 4% від 

протяжності в рік) з заміною 

фасонних частин труб 

 1 раз на 
рік 

  

2.2.1.2. Ремонт і заміна запірної та 

регулювальної арматури  засувок, 

кранів тощо (не менше 4% від 

кількості в рік) 

 1 раз на 
рік 

  

2.2.1.3. Ремонт теплової ізоляції (не 

менше 4% від протяжності в 

рік) 

 1 раз на 
рік 

  

2.3. зливової каналізації: 

 

    

2.3.1. Ремонт окремих ділянок 

трубопроводів (не менше 4% від 

протяжності в рік)  

 1 раз на 
рік 

  



2.4. мереж електропостачання та 

електрообладнання та  інших 

інженерних систем 

 1 раз на 
рік 

  

2.4.1. Ремонт зовнішньої та внутрішньої 

електропроводки (окрім 

квартирної) (не менше 2% в рік 

від протяжності мереж) 

 1 раз на 
рік  

  

2.4.2 Дрібний ремонт і заміна групових 

розподільчих  та запобіжних 

щитків та перехідних коробок з 

частковою заміною (не менше 5% 

в рік) 

 1 раз на 
рік 

  

2.4.3. Встановлення та заміна 

вимикачів та патронів (не менше 

5% від кількості в рік) 

 1 раз на 
рік 

  

2.4.4. Ремонт інших інженерних систем  1 раз на 
рік 

  

2.5. Дитячих  та спортивних 

майданчиків 

 1 раз на 
рік 

  

3. Оплата послуг щодо 

енергопостачання спільного 

майна багатоквартирного 

будинку: 

    

3.1. Освітлення місць загального 

користування і підвалів та 

підкачування води  

   Розрахун

ок за 

фактично 

спожиту 

електрое

нергію 

або 

відповідн

о до 

норм 

затвердж

ених 

МіськРЕ

М 

4. Винагорода управителю    % від 

витрат 

послуги з 

утриманн

я 

будинку 

та 

прибудин

кової 



території  

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

Господарства та цивільного захисту населення                            О.І. Торгонський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

 до конкурсної документації 

ЖУРНАЛ 

обліку конкурсних пропозицій 

Порядковий 

номер 

Дата та час 

надходження 

конкурсної 

пропозиції 

Найменування 

(прізвище, 

ім’я, по 

батькові) 

Місцезнаходження 

учасника конкурсу 

Контактний 

номер 

телефону 

учасника 

Примітка 



учасника 

конкурсу 

конкурсу 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

Господарства та цивільного захисту населення                             Торгонський О.І. 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7  

до конкурсної документації 

ДОГОВІР 

про надання послуги з управління  

багатоквартирним будинком 

_____________________________                      ___ ___________ 20__ р. 
        (найменування населеного пункту) 

________________________________________________________________________________________________ 

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця) 

(далі - управитель) в особі _________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові представника (для юридичної особи) 

що діє на підставі _____________________________________________________, з однієї сторони, та 

        (найменування документа) 

співвласники багатоквартирного будинку за адресою __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

(повна адреса багатоквартирного будинку) 

(далі - співвласник) в особі _________________________________________________________________ 

 (прізвище, ім’я та по батькові співвласника або співвласників, 

________________________________________________________________________________________, 

уповноважених зборами співвласників багатоквартирного будинку, або посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої  статутом 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, уповноважена особа виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого 

призначається управитель) 

що діє на підставі __________________________________________________________, з іншої сторони 

                          (найменування документа) 

(далі - сторони), уклали цей договір про таке. 

Предмет договору 

1. Управитель зобов’язується надавати співвласникам послугу з управління багатоквартирним 

будинком (далі - послуга з управління), що розташований за адресою __________________________ 

(далі - будинок), а співвласники зобов’язуються оплачувати управителю послугу з управління згідно з 

вимогами законодавства та умовами цього договору. 

2. Список співвласників і площа квартир та приміщень, що перебувають у їх власності, станом на дату 

укладення договору, зазначаються у додатку 1 до договору, що є невід’ємною його частиною. 

Загальні відомості про будинок зазначаються у додатку 2 до договору і є невід’ємною його 

частиною. 

3. Послуга з управління полягає у забезпеченні управителем належних умов проживання і задоволення 

господарсько-побутових потреб мешканців будинку шляхом утримання і ремонту спільного майна 

будинку та його прибудинкової території. 

Послуга з управління включає: 



утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання 

внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, 

обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, 

що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних 

договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється 

виконавцем), утримання ліфтів тощо; 

купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна 

багатоквартирного будинку; 

поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку. 

Послуга з управління надається відповідно до вимог до якості згідно з додатком 4 до цього 

договору, що є його невід’ємною частиною. 

4. Технічна документація на будинок передається управителю згідно з актом приймання-передачі 

технічної документації відповідно до додатка 3 до цього договору 

____________________________________________________ (інформація про особу (попередній 

управитель будинку чи особа, уповноважена співвласниками або об’єднанням співвласників 

багатоквартирного будинку), що передає технічну документацію) не пізніше, ніж протягом _____ днів 

з дня, наступного за днем набрання чинності цим договором. 

Права та обов’язки сторін 

5. Кожен із співвласників має право: 

- одержувати від управителя своєчасно та належної якості послугу з управління згідно із 

законодавством та умовами цього договору; 

- без додаткової оплати одержувати від управителя інформацію про ціну послуги з управління, 

загальну вартість місячного платежу, структуру ціни, норми споживання та порядок її надання, а також 

про її споживчі властивості; 

- на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю 

внаслідок неналежного надання або ненадання послуги з управління та незаконного проникнення 

управителем в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна); 

- на усунення управителем протягом строку, встановленого договором або законодавством, 

виявлених недоліків у наданні послуги з управління; 

- на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послугу з управління 

у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості; 

- отримувати від управителя штраф у розмірі, визначеному цим договором, за перевищення 

нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт; 

- на перевірку кількості та якості послуги з управління у встановленому законодавством порядку;  

- складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуги з 

управління, зміною її споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-

відновних робіт; 

- без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені управителем нарахування 

співвласнику плати за послугу з управління (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та 

отримані від нього платежі; 

- одержувати відповідно до законодавства пільги та субсидії на оплату послуги з управління; 

- інші права, що передбачені законодавством або прямо випливають із цього договору.  



6. Кожен із співвласників зобов’язаний: 

- своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням 

послуги з управління, що виникли з його вини; 

- власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, 

обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в 

установленому законом порядку; 

- оплачувати управителеві надані послуги з управління в порядку, за ціною та у строки, 

встановлені цим договором; 

- дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм; 

- допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) управителя або його 

представників у порядку, визначеному законом і цим договором, для ліквідації та 

відвернення аварій, усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та 

інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, проведення технічних і 

профілактичних оглядів; 

- дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення 

ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати 

порушення законних прав та інтересів інших співвласників та/або учасників відносин у 

сфері житлово-комунальних послуг з управління; 

- забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до 

експлуатації в осінньо-зимовий період; 

- у разі несвоєчасного здійснення платежів за послугу з управління сплачувати пеню в 

розмірі, встановленому цим договором. Пеня вводиться з 1 травня 2019 року; 

- інформувати управителя про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та 

фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі, у випадках та порядку, 

передбачених цим договором; 

- негайно повідомляти управителю про виявлені несправності спільного майна будинку;  

- протягом місяця з дня припинення дії цього договору здійснити остаточні розрахунки за 

отриману послугу з управління. 

7. Управитель має право: 

- вимагати від співвласників оплату наданої послуги з управління в порядку, за ціною та у 

строки, встановлені цим договором; 

- вимагати від співвласника дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та 

прибудинкової території, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, інших 

нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг; 

- вимагати від співвласника своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, 

пов’язаних з експлуатацією спільного майна, що виникли з вини співвласника, або 

відшкодування вартості таких робіт; 

- отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян 

пільги та нараховані субсидії з оплати послуг з управління; 

- отримувати інформацію від співвласників про зміну власника житла (іншого об’єкта 

нерухомого майна) та фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі, у 

випадках та порядку, передбачених договором управління; 

- за рішенням співвласників багатоквартирного будинку надавати в оренду, встановлювати 

сервітут щодо спільного майна багатоквартирного будинку; 

- доступу до приміщень, будинків і споруд для ліквідації аварій, усунення неполадок, що 

виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його встановлення і заміни, 

проведення технічних і профілактичних оглядів у порядку, визначеному законодавством 

та цим договором; 

- вести претензійно-позовну роботу у разі виникнення заборгованості за надану послугу з 

управління в порядку і строки, встановлені законом та/або договором; 



- у випадках та порядку, передбачених договором, припинити/зупинити надання послуги з 

управління або оплати не в повному обсязі. 

8. Управитель зобов’язаний: 

- забезпечувати належне утримання спільного майна багатоквартирного будинку та 

прибудинкової території відповідно до нормативних вимог і цього договору, від власного 

імені укладати з підрядниками необхідні договори про виконання окремих робіт та 

послуг; 

- надавати співвласникам без додаткової оплати інформацію про ціну послуги з управління, 

загальну вартість місячного платежу, структуру ціни, норми споживання та порядок 

надання послуги з управління, а також про її споживчі властивості; 

- від імені та за рахунок співвласників багатоквартирного будинку вживати заходів для 

забезпечення захисту спільного майна багатоквартирного будинку від протиправних 

посягань та стягнення з осіб, винних у знищенні, пошкодженні або викраденні спільного 

майна, відшкодування завданих збитків; 

- своєчасно проводити підготовку будинку до експлуатації в осінньо-зимовий період; 

- розглядати в порядку та строки, визначені законом та цим договором, претензії та скарги 

співвласників; 

- своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, 

пов’язаних з отриманням співвласниками послуги з управління, що виникли з його вини; 

- вести і зберігати технічну та іншу встановлену законом та цим договором документацію 

будинку; 

- інформувати співвласників багатоквартирного будинку про необхідність капітального 

ремонту (заміни) спільного майна багатоквартирного будинку; 

- укласти з виконавцем послуги з постачання електричної енергії договір про постачання 

електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та 

забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку, 

забезпечувати виконання умов цього договору та контроль якості цієї послуги; 

- за рішенням співвласників багатоквартирного будинку та в межах виділених ними коштів 

організовувати виконання та виступати замовником робіт з капітального ремонту (заміни) 

спільного майна багатоквартирного будинку; 

- вести окремий облік доходів і витрат за будинком та надавати співвласникам відповідну 

інформацію у порядку, визначеному пунктами 15 та 18 цього договору; 

- протягом одного місяця після підписання цього договору (змін, доповнень до нього) 

видати під розписку або надіслати рекомендованим листом кожному співвласникові 

завірену підписом управителя і печаткою (за наявності) копію цього договору (змін, 

доповнень до нього); 

- звітувати щороку перед співвласниками про виконання кошторису витрат та подавати 

кошторис витрат на поточний рік споживачам на погодження; 

- письмово повідомляти протягом десяти днів співвласникам про зміну власної адреси, 

реквізитів для сплати коштів за послугу з управління; 

- не пізніше дня припинення дії цього договору здійснити остаточні нарахування плати за 

послугу з управління, перерахунок плати в разі її ненадання, надання не в повному обсязі 

або неналежної якості, якщо такий перерахунок не було здійснено раніше  відповідно до 

вимог, визначених законодавством. 

9. Управитель має інші права та обов’язки, що передбачені законом або прямо випливають з 

цього договору. 

Ціна та порядок оплати послуги з управління 



10. Ціна послуги з управління становить ______ гривень (в тому числі податок на додану 

вартість, якщо управитель є його платником) на місяць за 1 кв. метр загальної площі житлового або 

нежитлового приміщення у будинку та включає: 

- витрати на утримання будинку та прибудинкової території і поточний ремонт спільного 

майна будинку в розмірі ____ гривень відповідно до кошторису витрат на утримання 

будинку та прибудинкової території (далі - кошторис витрат), що міститься у додатку 5 

до цього договору; 

- винагороду управителю в розмірі ______ гривень на місяць. 

11. Плата за послугу з управління нараховується щомісяця управителем та вноситься кожним 

співвласником не пізніше ______ числа місяця, наступного за розрахунковим. 

За бажанням співвласника оплата послуги з управління може здійснюватися шляхом внесення 

авансових платежів. 

12. Управитель щороку не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії цього договору 

звітує перед співвласниками про виконання кошторису витрат відповідно до пункту 15 цього договору 

та подає співвласникам на погодження новий кошторис витрат. 

Новий кошторис витрат погоджується співвласниками шляхом прийняття відповідного рішення 

у порядку, встановленому законом, з подальшим внесенням змін до цього договору. У випадку, якщо 

новий кошторис витрат співвласниками не погоджено, продовжує діяти раніше погоджений кошторис 

витрат. 

Порядок доступу управителя до приміщень будинку 

13. Управитель має право доступу до всіх приміщень загального користування будинку, а також 

належних до нього будівель і споруд, крім тих, що перебувають у власності окремих співвласників. 

14. Кожен співвласник зобов’язаний у встановленому законом порядку забезпечити доступ 

управителя або його представника за наявності в них відповідних посвідчень до свого житла, іншого 

об’єкта нерухомого майна для: 

ліквідації та запобігання аваріям - цілодобово; 

усунення неполадок, що виникли у санітарно-технічному та інженерному обладнанні, його 

встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів в робочі дні з ____ до ____ 

години. 

Управитель або його представник може перебувати тільки в тих приміщеннях, в яких 

розташоване обладнання, перевірка, ремонт або огляд якого проводиться.  

Порядок взаємного інформування сторін 

15. Інформацію, пов’язану з виконанням цього договору, управитель доводить до відома 

співвласників шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів на: 

_________________________________; 

_________________________________. 

Під час розміщення інформаційних матеріалів управитель враховує вимоги законодавства про 

захист персональних даних. 

16. Кожен із співвласників повідомляє управителю інформацію, пов’язану з виконанням цього 

договору, в один з таких способів на власний вибір, якщо інше не передбачено окремими положеннями 

цього договору або законодавством, а саме шляхом: 



усного звернення до управителя або його представника на особистому прийомі чи по телефону; 

письмового звернення (особистого звернення, надсилання поштового відправлення); 

електронного звернення на офіційну електронну адресу управителя. 

17. Повідомлення щодо рішень співвласників, прийнятих відповідно до законодавства, 

подаються особисто або надсилаються рекомендованим листом управителю уповноваженою особою 

співвласників, якщо інше не передбачено окремими положеннями цього договору або законодавством.  

18. Інформація про фактичні витрати відповідно до кошторису витрат на утримання будинку та 

прибудинкової території надається окремо на вимогу співвласника у такій спосіб: 

_______________________________. 

Відповідальність сторін 

19. Управитель несе відповідальність: 

- за невиконання та/або неналежне виконання умов цього договору; 

- за шкоду, заподіяну спільному майну, правам та законним інтересам співвласників 

внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків; 

- за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок невиконання або неналежного виконання 

ним своїх обов’язків. 

20. У разі ненадання, надання неналежної якості послуги з управління кожен співвласник має 

право викликати управителя для перевірки її якості. 

За результатами перевірки якості послуги з управління складається акт-претензія, який 

підписується співвласником та управителем. 

Управитель (його представник) зобов’язаний прибути на виклик співвласника не пізніше ніж 

протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення співвласника. 

Акт-претензія складається управителем (його представником) та співвласником і повинен 

містити інформацію про ненадання чи надання неналежної якості послуги з управління із зазначенням 

причини, дату (строк) її ненадання чи надання неналежної якості, а також іншу інформацію, що 

характеризує її ненадання чи надання неналежної якості. 

У разі неприбуття управителя (його представника) в установлений договором строк або 

необґрунтованої відмови підписати акт-претензію такий акт підписується співвласником, а також не 

менш як двома іншими співвласниками, які проживають (розташовані) у сусідніх приміщеннях, і 

надсилається управителю рекомендованим листом. 

Управитель протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених 

в акті-претензії, зокрема шляхом здійснення перерахунку вартості послуги, або видає (надсилає) 

співвласникові обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. У разі ненадання 

управителем відповіді в установлений строк претензії співвласника вважаються визнаними 

управителем. 

21. Перерахунок розміру плати за послугу з управління за період її ненадання, надання не в 

повному обсязі або неналежної якості здійснюється управителем. 

У разі коли ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління 

стосувалося інших співвласників, крім того, який звернувся до управителя для складення і підписання 

акта-претензії, управитель здійснює такий перерахунок для всіх співвласників, яких стосувалося таке 

ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуги з управління. 

22. Управитель зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості послуги з управління за 

весь період її ненадання, надання неналежної якості, а також сплатити кожному співвласнику 



неустойку: штраф або пеню у розмірі _____ відсотка суми здійсненого перерахунку вартості послуги у 

такому порядку  

_________________________________________________________________. 

23. За перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт управитель 

сплачує кожному співвласнику штраф у розмірі ____ відсотків щомісячної плати за послугу з 

управління за кожну добу перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт 

управителем. 

24. За несвоєчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за послугу з управління 

співвласники сплачують управителю пеню в розмірі ______ відсотка суми простроченого платежу, яка 

нараховується за кожний день прострочення, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день 

прострочення. При цьому загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків 

загальної суми боргу. 

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного 

строку внесення плати за послугу з управління відповідно до пункту 11 цього договору. 

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та 

житлові субсидії та/або наявності у співвласника заборгованості з оплати праці, підтвердженої 

належним чином. 

Порядок та умови внесення змін до договору 

25. Внесення змін до умов цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами 

додаткової угоди, якщо інше не передбачено цим договором. 

26. У разі відчуження житлового та/або нежитлового приміщення у будинку згідно з додатком 

1 до цього договору всі права та обов’язки попереднього власника за цим договором набуває новий 

власник такого житлового та/або нежитлового приміщення. Новий співвласник повинен 

поінформувати управителя про відповідну зміну у письмовому вигляді протягом семи днів з дня, 

наступного за днем набуття права власності на житлове та/або нежитлове приміщення у будинку. 

27. У разі зміни організаційно-правової форми, найменування та/або інших реквізитів однієї із 

сторін договору - юридичної особи остання письмово повідомляє іншій стороні у семиденний строк з 

дати настання змін у письмовому вигляді. 

Форс-мажорні обставини 

28. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання 

зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставини 

непереборної сили). 

29. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті 

непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, 

зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж 

сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є 

документ Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу. 

Строк дії, порядок і умови продовження дії  

та розірвання договору 

30. Цей договір набирає чинності з ___ _____________ 20___ р. та укладається строком на один 

рік. 



31. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить 

письмово іншій стороні про відмову від цього договору, він вважається продовженим на один рік. 

32. Дія цього договору припиняється: 

у разі закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від 

договору відповідно до пункту 31 цього договору; 

достроково за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання управителем та/або 

співвласниками вимог цього договору; 

у разі смерті фізичної особи - підприємця, який є управителем; 

у разі прийняття рішення про ліквідацію управителя або визнання його банкрутом; 

в інших випадках, передбачених законом. 

33. Якщо протягом строку дії цього договору співвласники приймають рішення про зміну форми 

управління будинком або про обрання іншого управителя, цей договір достроково припиняється через 

два місяці з дати отримання управителем повідомлення від співвласників (уповноваженої ними особи) 

про таке рішення. 

Цей пункт включається до договору у випадку укладення договору уповноваженою особою 

органу місцевого самоврядування (виконавчого органу відповідної місцевої ради), за рішенням якого 

призначено управителя на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про особливості 

здійснення права власності у багатоквартирному будинку”. 

34. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від виконання обов’язків, які на час 

такого припинення залишилися невиконаними, якщо інше не випливає з підстав припинення цього 

договору або не погоджене сторонами. 

35. У разі припинення дії договору не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору, 

управитель передає новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій 

співвласниками або об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку: 

наявну технічну документацію на такий будинок; 

інформацію про виконані роботи з технічного обслуговування і ремонту конструктивних 

елементів багатоквартирного будинку та інженерних систем за строк дії договору, але не більше трьох 

останніх років; 

інформацію про виникнення аварійних ситуацій і технічних несправностей у розрізі 

конструктивних елементів та інженерних систем за строк дії договору, але не більше трьох останніх 

років; 

дані бухгалтерського обліку доходів та витрат на утримання багатоквартирного будинку за строк 

дії договору, але не більше трьох останніх років; 

майно, передане управителю будинку за рішенням співвласників. 

Прикінцеві положення 

36. Сторони надають одна одній свою згоду на використання та обробку своїх персональних 

даних, в тому числі на надання їх третій особі, виключно для здійснення повноважень та дій, що 

необхідні для реалізації прав та виконання обов’язків, передбачених цим договором, відповідно до 

вимог Закону України “Про захист персональних даних” та інших актів законодавства. 

37. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один 

примірник цього договору зберігається в управителя, другий - у 

___________________________________________________________________________. 



(прізвище, ім’я та по батькові співвласника або співвласників, уповноважених зборами співвласників багатоквартирного 

будинку, або посада, прізвище, ім’я та по батькові  особи, уповноваженої статутом об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку, уповноваженої особи виконавчого органу відповідної місцевої ради, за рішенням якого 

призначається управитель) 

38. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуги з управління, якщо 

вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку. 

39. Цей договір має додатки, що є невід’ємною його частиною: 

додаток 1 “Список співвласників і площа квартир та приміщень, що перебувають у їх власності”; 

додаток 2 “Загальні відомості про будинок”; 

додаток 3 “Акт приймання-передачі технічної документації на будинок”; 

додаток 4 “Вимоги до якості послуги з управління будинком”; 

додаток 5 “Кошторис витрат на утримання будинку та прибудинкової території”. 

Інші умови 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Від управителя  Від співвласників 

_________    __________________ 

    (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

МП (за наявності) 

 

 _________    __________________ 

    (підпис)                        (ініціали та прізвище) 

Довідкові відомості/контакти управителя: 

Телефон _______________, адреса електронної пошти ______________  
Сайт ________________________________________________________ 

Диспетчерська/аварійна служба ________________________________ 
             (телефон, адреса електронної пошти (за наявності) 

Бухгалтерія __________________________________________________ 
 (телефон, адреса електронної пошти (за наявності) 

 

Головний інженер ____________________________________________ 
                                                   (телефон, адреса електронної пошти (за наявності) 

Керівник _____________________________________________________ 
                                 (телефон, адреса електронної пошти (за наявності) 

 
Примітка.    1. Під час укладання договору управління або внесення змін у пункт 10 сторонами може бути 

включено інші (додаткові) умови, зокрема у разі визначення іншої розрахункової одиниці послуги з управління. 

2. Пункт 24 вводиться в дію з 1 травня 2019 року. 



                                    Додаток 1 

                                   до договору 

СПИСОК  

співвласників і площа квартир та приміщень,  

що перебувають у їх власності 

 

Поряд-

ковий 

номер 

Номер квартири/ 

нежитлового 

приміщення 

Загальна площа 

квартири/ 

нежитлового 

приміщення 

Прізвище, ім’я, 

по батькові співвласника 
Примітки 

     

     

     

 

                                                         ПІДПИСИ: 

Від управителя  Від співвласників 

   

_________    __________________ 

    (підпис)                        (ініціали та прізвище) 

 

МП (за наявності) 

 _________    __________________ 

    (підпис)                         (ініціали та прізвище) 

 



Додаток 2 

до договору 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

про будинок 

Об’єкт: багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: 

___________________________________________________________________________ 

1. Загальні відомості: 

рік введення в експлуатацію - _____________ 

матеріал -   _____________________________ 

матеріал покрівлі - _______________________ 

кількість поверхів  - ______________________ 

кількість під’їздів  - ______________________ 

кількість квартир - _______________________ 

кількість нежитлових приміщень - __________ 

кількість ліфтів - ____ штук (в тому числі ______ - пасажирських, _____ - вантажопасажирських) 

кількість ліфтів, підключених до диспетчерських систем - _____ штук  

кількість номерних знаків/аншлагів _________ штук 

кількість сміттєкамер - ________ штук 

2. Відомості про площу об’єкта: 

загальна площа будинку (житлові та нежитлові приміщення) - ________ кв. метрів, у тому числі: 

- загальна площа квартир у будинку - _________ кв. метрів  

- загальна площа нежитлових приміщень у будинку - _____ кв. метрів 

3. Загальна площа допоміжних приміщень (у тому числі місць загального користування) 

____________ кв. метрів, у тому числі: 

площа підвалів - _____________ кв. метрів 

площа горищ - ______________ кв. метрів 

площа сходових кліток, вестибюлів - ________ кв. метрів  

площа колясочних, комор, тощо - _______ кв. метрів 

площа сміттєкамер - _____________ кв. метрів 

площа шахт і машинних відділень ліфтів - _________ кв. метрів 

площа інших технічних приміщень (зазначити які) - _____ кв. метрів 

Площа покрівлі - _____________ кв. метрів 

4. Об’єкт облаштований: 



1) постачанням холодної води: 

централізованим _____________ 

автономним/індивідуальним ______ з довжиною внутрішньобудинкової мережі __________ 

погонних метрів  

технічне обладнання (кількість насосів тощо) __________ 

2) постачанням гарячої води: 

централізованим гарячим водопостачанням _______________ 

автономним/індивідуальним гарячим водопостачанням ___ з довжиною внутрішньобудинкової 

мережі __________ погонних метрів  

наявність та тип водопідігрівача (бойлера) ________________________ 

технічним обладнанням (кількість насосів тощо) ___________________ 

3) опаленням: 

централізованим опаленням _____________________________________ 

автономним/індивідуальним теплопостачанням ____________________ 

з довжиною внутрішньобудинкової мережі _________ погонних метрів  

технічним обладнанням (бойлери тощо) _______________ штук 

кількість елеваторних вузлів - ______________________ штук 

індивідуальним тепловим пунктом - _____________________________ 

4) водовідведенням (каналізацією) з довжиною внутрішньобудинкової мережі __________ 

погонних метрів  

5) зливовою каналізацією: ______________________________________ 

зовнішня/внутрішня 

довжина мережі _____________ погонних метрів 

6) загальнобудинковим приладом обліку тепла (кількість теплолічильників та тип) - 

________________________________________ 

балансова належність приладу обліку тепла  ______________________ 

7) загальнобудинковим приладом обліку води (кількість водолічильників та тип) - 

_________________________________________ 

балансова належність приладу обліку води _______________________ 

8) системою електропостачання  з довжиною внутрішньобудинкової мережі _________ погонних 

метрів, в тому числі: 

кількість щитових - _________ штук 

кількість поповерхових електрощитів - _____________ штук 

кількість світильників освітлення - ________________ штук 



кількість приладів обліку електричної енергії (лічильників) _____ штук  

тип приладів обліку електричної енергії (лічильників) ______________ 

балансова належність приладів обліку електричної енергії (лічильників) ______________ 

9) системою газопостачання ___________________________________ 

наявність загальнобудинкового приладу обліку ___________ штук 

10) сміттєпроводами _______________ одиниць з довжиною  стовбурів ______ погонних метрів  

11) замково-переговорним пристроєм (домофоном) __________ під’їздів 

12) системою протипожежної автоматики та димовидаленням ________ 

13) димовими та вентиляційними каналами: 

кількість димових каналів ____ штук, вентиляційних _____ штук 

протяжність димових каналів ________ погонних метрів, вентиляційних _____ погонних метрів  

кількість оголовків димових каналів ____ штук, вентиляційних ___ штук 

5. Благоустрій прибудинкової території: 

1) площа прибудинкової території (для прибирання) - ___ кв. метрів, в тому числі: 

площа з удосконаленим покриттям - ____________ кв. метрів;  

площа без покриття - ___________ кв. метрів 

площа газонів/клумб - ____________ кв. метрів 

2) елементи зовнішнього упорядження: 

дитячий майданчик __________ штук 

спортивний майданчик __________ штук 

інше ______________ 

3) інше за наявності: 

_________________________ 

ПІДПИСИ: 

Від управителя  Від співвласників 

   

   



Додаток 3 

до Типового договору 

АКТ  

приймання передачі технічної документації на будинок 

____________________________________________ 
(адреса будинку) 

 

Поряд-

ковий 

номер 

Найменування документа 

Відмітка про 

наявність 

(відсутність) 

документа 

   

   

   

Дата _____ _____________ 20__ року 

 

 

ПЕРЕДАВ: ПРИЙНЯВ: 

______________________________________ 

(повне найменування, 

______________________________________ 

код згідно з ЄДРПОУ) 

________________________________________ 

(повне найменування, 

________________________________________ 

код згідно з ЄДРПОУ) 

__________   __________________________ 
   (підпис)              (прізвище, ініціали) 

__________   _____________________________ 
   (підпис)                      (прізвище, ініціали) 

МП (у разі наявності) МП (у разі наявності) 

 

 

Уповноважена особа від співвласників: 

____________     ______________________________ 

      (підпис)                       (прізвище, ініціали) 

_____________________________________________ 

(інформація про документ, яким дано повноваження) 

 



Додаток 4 

до Типового договору 

ВИМОГИ  

до якості послуги з управління будинком 

 

Поряд- 

ковий 

номер  

Назва роботи 

(послуги) 

Періодичність виконання 

(надання) робіт (послуг) з 

утримання будинку та 

прибудинкової території 

Інші вимоги до якості 

 1. Утримання будинку та прибудинкової території 

    

    

 2. Поточний ремонт спільного майна будинку 

    

    

                                                            ПІДПИСИ: 

Від управителя  Від співвласників 

   

_________    __________________ 

    (підпис)            (ініціали та прізвище) 

МП (за наявності) 

 _________    ____________________ 

    (підпис)               (ініціали та прізвище) 

 



Додаток 5 

до Типового договору 

КОШТОРИС  

витрат на утримання будинку та прибудинкової території 

______________________________________________________________ 

(адреса будинку) 

Поряд-

ковий 

номер 

Складова витрат на утримання 

будинку та прибудинкової 

території та поточний ремонт 

спільного майна будинку (далі - 

витрати) 

Річна сума 

складової  

витрат 

(гривень) 

Місячна сума витрат у розрахунку 

на 1 кв. метр загальної площі 

житлових та  нежитлових 

приміщень у будинку 

1. Обов’язковий перелік робіт 

(послуг) 

  

    

    

2. Інші роботи (послуги), понад 

обов’язковий перелік 

  

    

    

3. Загальна сума витрат (без 

урахування податку на додану 

вартість) 

  

4. Загальна сума витрат  

(з урахування податку  

на додану вартість) 

  

                                                               ПІДПИСИ: 

Від управителя  Від співвласників 

   

_________    _____________________ 

    (підпис)               (ініціали та прізвище) 

МП (за наявності) 

 _________    _____________________ 

    (підпис)               (ініціали та прізвище) 

 

 



                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 15 

від 25.01. 2019 року 

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

         Розглянувши заяву та надані документи гр. Ковалінського Анатолія 

Миколайовича, проживає по вул.Устима Кармелюка, 34 в м.Олевськ 

Житомирської області, п 5 ст.40 Житлового кодексу України, Правилами 

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

жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради 

Міністрів Української РСР і Української Ради професійних спілок від 

11.12.1984 р. № 470, керуючись ст. 30 п.2 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до облікової справи Ковалінського Анатолія Миколайовича, 

1968 р.н., інваліда війни II групи, в зв’язку зі зміною складу сім’ї  та 

затвердити в такому складі: 

- Ковалінський Анатолій Миколайович 1968 р.н. 

- Ковалінська Марія Михайлівна 1965 р.н. 

- Ковалінський Володимир Анатолійович  2000 р.н.  

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Ніні Анатоліївні внести відповідні зміни в 

списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті 

Олевської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського 

голови з питаньб житлово-комунального господарства, архітектури та 

будівництва Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

  Міський голова                                                                          О.В.Омельчук  

 

 

 



                                                                                          
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 16 

від 25.01. 2019 року 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши  лист начальника Служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації Орищук Г.В. щодо дитини позбавленої батьківського 

піклування Ворони Івана Миколайовича, уродженця села Хмелівка, 

Олевського району Житомирської області, керуючись ст. 36,46 Житлового 

кодексу України, ст.13 Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення 

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

затвердженими Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української 

Ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, п.2 ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік Ворону Івана Миколайовича, 22.12.2002 р.н. та 

внести в списки на отримання житла, за місцем народження, до позачергової 

черги та внести до обліку соціальної позачергової черги громадян, що 

потребують поліпшення житлових умов, як дитину позбавлену батьківського 

піклування. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури та 

будівництва Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

 Міський голова                                                                              О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 



                                                                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ № 17 

від  25.01. 2019 року 

 

Про відмову у взятті на квартирний облік 

внутрішньо переміщених осіб 

 

Розглянувши заяву та подані документи внутрішньо переміщеної особи 

Юркової Ганни Анатоліївни, зареєстрована за адресою: вул.Залізнична,4 

с.Колоски Старобешівського району Донецької області, відповідно до  пп.8 

п.13, п.15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

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

Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Ради професійних 

спілок від 11.12.1984 р. № 470, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Відмовити у постановці на квартирний облік громадянці                                       

Юрковій Ганні Анатоліївні, 1980 р.н. та членам її сім’ї на підставі: 

-  ст.9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб»;  

-  пп.8 п.13, п.15 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

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

затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української 

Ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470 (забезпечення житлом 

внутрішньо-переміщених осіб  передбачено з фонду житла для тимчасового 

проживання, без реєстрації мають право стати на квартирний облік  

внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій в зоні АТО, 

члени сімей загиблих та громадяни з інвалідністю). 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.В.Омельчук 

 

 



                                                                                          
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ №  18 

від  25.01. 2019 року 

 

Про відмову у взятті на квартирний 

облік громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши заяву та надані документи громадянки Скрит Інни 

Василівни, проживає по вул.Матросова, 23  м.Олевськ Житомирської області, 

пп. 1 п.13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

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

Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Ради професійних 

спілок від 11.12.1984 р. № 470 та п.2 Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилої площі в Житомирській 

області, затверджених постановою виконавчого комітету Житомирської 

обласної ради і Президії обласної ради профспілок від 07.01.1985 р. № 4, 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Відмовити у постановці на квартирний облік Скрит Інні 

Василівні, 1986 р.н. та її сім’ї, відповідно до пп. 1 п.13 Правил обліку 

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

приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради Міністрів 

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

470 та п. 2 спільної Постанови виконавчого комітету Житомирської обласної 

ради і Президії обласної ради профспілок від 07.01.1985 р. № 4 «Про порядок 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм 

жилої площі в Житомирській області» (громадяни, які потребують 

поліпшення житлових умов визнаються ті, які  мають житлову площу менше 

6,0 кв.м на кожного члена сім’ї). 

 

 

  Міський голова                                                                              О.В.Омельчук 

 

 



                                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ №  19 

від  25.01. 2019 року 

 

Про затвердження квартирної черги  

громадян, що перебувають на обліку  

як такі, що потребують  поліпшення  

житлових умов 

 

          Розглянувши списки черговості громадян, котрі перебувають на 

квартирному обліку для одержання жилих приміщень за місцем проживання 

у виконкомі Олевської міської ради, ст.39,43,45,46 Житлового кодексу, 

керуючись «Правилами обліку громадян, які потребують покращення 

покращення житлових умов», затверджених Радою Міністрів Української 

РСР від 11.12.1984р.№470, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити квартину чергу громадян, що перебувають на позачерговому 

обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов за місцем 

проживання (додаток 1 ) 

2. Затвердити квартину чергу громадян, що перебувають на першочерговому 

обліку як такі, що потребують  поліпшення  житлових умов за місцем 

проживання (додаток 2) 

3. Затвердити квартирну чергу громадян, що перебувають на загальному 

обліку як такі, що потребують  поліпшення  житлових умов за місцем 

проживання (додаток 3 ) 

4. Начальнику управління містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства Ніколайчуку Віктору Петровичу 

розмістити на веб-сайті міської ради інформацію щодо черговості громадян, 

які перебувають на квартирному обліку з поліпшення житлових умов у 

виконавчому комітеті Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури та 

будівництва Мельника Сергія Вікторовича. 

                                                                              

Міський голова                                                                            О.В.Омельчук 

 



                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ №  20 

від  25.01. 2019 року 

 

Про затвердження квартирної черги   

громадян, що перебувають на соціальному  

обліку як такі, що потребують соціального  

житла 

 

       Розглянувши списки черговості громадян, котрі перебувають на 

соціальному квартирному обліку для одержання жилих приміщень за місцем 

проживання та реєстрації у виконкомі Олевської міської ради, керуючись 

ст.39, 43 Житлового кодексу України, Законом України «Про житловий фонд 

соціального призначення», «Правилами обліку громадян, які потребують 

покращення покращення житлових умов», затверджених Радою Міністрів 

Української РСР від 11.12.1984р.№470, п. 2 ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити квартину чергу громадян, що перебувають на соціальному  

обліку як такі, що потребують  соціального житла за місцем проживанн.  

(додаток 1) 

2. Затвердити квартину чергу громадян, що перебувають на соціальному 

позачерговому обліку як такі, що потребують  соціального житла за місцем 

проживання  (додаток 2) 

3. Затвердити квартину чергу громадян, що перебувають на соціальному 

першочерговому обліку як такі, що потребують  соціального житла за місцем 

проживання (додаток 3) 

4. Начальнику управління містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства Ніколайчуку Віктору Петровичу  

розмістити на веб-сайті міської ради інформацію щодо черговості громадян, 

які перебувають на соціальному квартирному обліку, як такі, що потребують 

соціального житла у виконкомі міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури та 

будівництва Мельника Сергія Вікторовича. 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук  



                                                                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ №  21 

від  25.01. 2019 року 

 

Про зняття громадян, 

що перебувають на  

квартирному обліку 

 

      Розглянувши лист Олевського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Житомирській області від 14.01.2019р. №21/9.11-23, рішення виконавчого 

комітету Олевської міської ради від 18.12.2018р. № 209 «Про  придбання 

житла для особи з числа дітей-сиріт», керуючись п.1, 5 ст.40 Житлового 

кодексу Української РСР, Законом України «Про житловий фонд соціального 

призначення», пп.1 п.26 Правил обліку громадян, які перебувають на 

поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Зняти з квартирного обліку соціальної та позачергової черги особу з числа 

дитей-сиріт Козловця Петра Олександровича, 1997 р.н., в зв’язку з 

поліпшенням житлових умов, а саме: придбання у його власність Олевською 

міською радою житлового будинку №50 в с.Тепениця, вул.Левчука А., за 

кошти субвенції з державного бюджету, внаслідок чого відпали підстави для 

надання іншого жилого приміщення. 

2.  Зняти з квартирного обліку громадянина Ференця Івана Антоновича         в  

зв’язку зі смертю.  

3.  Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення  Бородавко Н.А. внести відповідні зміни в списки осіб, що 

знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті  Олевської 

міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури та 

будівництва Мельника Сергія Вікторовича 

 

 

  Міський голова                                                                              О.В.Омельчук  



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 22 

від 25.01.2019 року 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви приватно-орендного сільгосподарського 

підприємства «Олевське», зареєстроване по вул. Княгині Ольги, 37 кв.2 в с. 

Замисловичі Олевського району, Козловця Віктора Миколайовича, проживає 

по вул. Промислова, 63-а в м. Олевськ, керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресний номер автотракторного парку (нежитлові будівлі)  

№ 53 по вул. Княгині Ольги  на № 53-б вул. Княгині Ольги в с. 

Замисловичі Олевського району.  

2. Змінити адресний номер нерухомого майна: 

-   овочевий склад, площею 92,9 кв.м.; 

- контора, площею 45,0 кв.м., які розташовані на земельній ділянці 

кадастровий номер 1824455100:02:017:0039, з адреси І пров. Московський, 

11-а в м. Олевськ на І пров. Московський, 11-б в м. Олевськ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури та 

будівництва Мельника С.В. 

 

 

 

 Міський голова                                                             О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 23 

 

від 25.01.2019 року 

 

Про надання дозволу на                                                   

розміщення реклами  

 

 Розглянувши заяву та надані документи ФОП Шмата Григорія 

Петровича, зареєстрованого за адресою: вул. Інтернаціональна, 24,  м. 

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

Україні», Правилами благоустрою населених пунктів Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, затвердженими рішенням ХХХVІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 року № 918 та  

Положенням про  розміщення зовнішньої реклами на території міста 

Олевська, затвердженого рішенням VІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 13.05.2016 року № 126, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ФОП Шмату Григорію Петровичу на розміщення 

зовнішньої реклами – щитів сітілайтів розміром 1,2х1,8м в кількості 6 шт. 

по вул. Свято-Миколаївській в районі житлових будинків за номерами 67, 

75, 77, 89, 135, 139, відповідно до схеми розташування, додається.  

2. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної   

власності Олевської міської ради укласти договори про тимчасове 

користування місцем розташування рекламних засобів на 1 рік. 

 

 

 

Міський голова                      О.В. Омельчук 

 

 

 



                                                                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 24 

від 25.01.2019 року 

 

Про продовження дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 

  

Розглянувши заяви ФОП Існюк Тетяни Василівни, проживає по вул. 

Зарічна, 1, в с. Юрове, Олевського району, ФОП Швеця Івана 

Володимировича, проживає  по вул. Покальчука, 4 в м. Олевськ, керуючись 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядком 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

в м.Олевськ», затвердженим рішенням ХVІ сесії Олевської міської ради VІ 

скликання від 25.05.2012 року № 209, ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Продовжити дозвіл на встановлення тимчасових споруд: 

- ФОП Існюк Тетяні Василівні на розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності площею 29,7 м.кв. на земельній 

ділянці по вул. Привокзальна, 6 м. Олевськ; 

- ФОП Швецю Івану Володимировичу на розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності загальною площею 133,5 м.кв. на 

земельній ділянці по вул. Пушкіна, 7 в м. Олевськ; 

2. Підприємцям ФОП Існюк Т.В., ФОП Швець І.В.: 

- в управлінні містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Олевської 

міської ради продовжити реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності; 

- у місячний термін продовжити договіри особистого строкового сервітуту 

для розміщення тимчасових споруд; 

 - забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою     

    освітленням, двома урнами для сміття; 

-  здійснювати прибирання прилеглої до тимчасових споруд території. 

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

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

4. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності продовжити на (три) роки. 

 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури та 

будівництва Мельника С.В. 

 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 25 

від 25.01.2019 року 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства міської 

ради Ніколайчука Віктора Петровича, розглянувши заяви в.о. старости с. 

Калинівка Назарчук Надії Вікторівни, в.о. старости с. Копище Михальця 

Михайла Васильовича, лист Житомирської митниці Державної фіскальної 

служби України від 11.12.2018 № 3732/9/06-70-05 «Про видалення зелених 

насаджень», керуючись Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 

2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах», ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради     

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на зрізання аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також 

самосійних і порослевих дерев на території населених пунктів Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади: 

1) в.о. старости с. Калинівка Назарчук Н.В. на зрізання тополь – 2 шт., клену 

– 1 шт.  за адресою: вул. Лесі Українки, с. Калинівка; 

2) в.о. старости с. Копище Михальцю М.В. на зрізання ясенів – 4 шт. за 

адресою: вул. Лісова, 16, с. Копище; 

3) Житомирській митниці Державної фіскальної служби України на зрізання 

берез – 9 шт., горобини – 7 шт., прищепи садових дерев – 9 шт., кущів 

смородини – 4 шт. в с. Майдан Копищенський.  

2. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під час 

виконання робіт. 

3. Зрізання аварійних дерев оприбуткувати, як дрова та використовувати для 

опалення об’єктів соціальної сфери міської ради та особистих потреб установ 

та організацій. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури, 

будівництва Мельника Сергія Вікторовича. 

Міський голова                       О.В. Омельчук 



                                                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 26 

 

від 25.01.2019 року 

 

Про припинення дії паспорту 

прив’язки тимчасової споруди 

 

 Розглянувши заяву ФОП Ковальчука Назара Володимировича, 

проживає по вул. Володимирській, 36, кв. 2 в м. Олевськ, керуючись п.2.27 

Порядку розміщення тимчасових споруд, затверджених наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 21.10.2011року №244, ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Припинити дію паспорта прив’язки «Тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності» в м. Олевськ Житомирської 

області по вул. Свято-Воздвиженська від 12.10.2016 року реєстраційний 

№ 12. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури, 

будівництва Мельника С.В. 

 

 

Міський голова                       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

РІШЕННЯ  № 27 

від 25.01.2019 року 

 

Про надання дозволу на  

встановлення тимчасової  

споруди 

 

 Розглянувши заяву ФОП Ковальчука Назара Володимировича,  

проживає по вул. Володимирській, 36, кв. 2, керуючись «Порядком 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

в м. Олевськ», затвердженим рішенням ХVІ сесії Олевської міської ради VІ 

скликання від 25.05.2012 року № 209, Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Ковальчуку Назару Володимировичу на розміщення 

тимчасової споруди (громадського туалету) площею 9,0 м.кв. біля ТС 

«COFFE DRIVE» на виїзді з м. Олевськ по вул. Свято-Миколаївська, схема 

додається. 

2. Виконавцю робіт ФОП Ковальчуку Назару Володимировичу: 

1)   виготовити паспорт прив’язки; 

2) забезпечити благоустрій прилеглої території з облаштування тротуарною 

плиткою, освітленням,  урнами для сміття; 

3) здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території; 

4) забезпечити водопостачанням та водовідведенням тимчасову споруду. 

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

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

4. Виконавцям робіт ФОП Ковальчуку Назару Володимировичу у місячний 

термін заключити договір особистого строкового сервітуту для розміщення 

тимчасових споруд. 

5.  Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності становить 3 (три) роки з дня реєстрації паспорта прив’язки. 

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

паспорта прив’язки.  

7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури, 

будівництва Мельника С.В. 

Міський голова                                                                              О.В. Омельчук  



                                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й         к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 28 

від 25.01.2019 року 

 

Про встановлення поточних 

індивідуальних технологічних 

нормативів використання води 

 

 Розглянувши лист директора ТОВ «Олевське орендне підприємство 

теплових мереж» Повара А.В., враховуючи наказ Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарстваУкраїни від 

25.06.2014 року № 179 «Про затвердження порядку розроблення та 

затвердження технологічних нормативів використання питної води 

підприємствам, які надають послуги централізованого водопостачання та/або 

водовідведення», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи питної води по 

ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж» строком на п’ять 

років, згідно поданого розрахунку (додається). 

2. Затвердити ліміти використання води та стічних вод абонентам ТОВ 

«Олевське орендне підприємство теплових мереж», згідно поданого 

розрахунку (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури, 

будівництва Мельника С.В. 

 

 

 

Міський голова            О.В. Омельчук 
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