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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 941 

ХХХVIІ сесії             VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про затвердження Кредитного 

договору між Північною екологічною 

фінансовою корпорацією та 

Олевською міською радою 

 

На виконання рішень сесії Олевської міської ради від 09.08.2018 р. №715 

та від 21.12.2018 р. №888 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 

Олевської об’єднаної територіальної громади», наказу Міністерства фінансів 

України від 27.12.2018 року №1165 «Про погодження Обсягу та умов 

здійснення місцевого запозичення Олевською міською радою Житомирської 

області у 2018 році», наказу Міністерства фінансів України від 22.01.2019 року 

№31 «Про внесення зміни до Обсягу та умов здійснення місцевого запозичення 

Олевською міською радою Житомирської області у 2018 році», керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації засідання постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити Кредитний договір від 31.12.2018  ESC 13/18 між Північною 

екологічною фінансовою корпорацією та Олевською міською радою на 

суму 12 500 000,00 (дванадцять міліонів п'ятсот тисяч) грн. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку та заступника міського голови з питань 
економічного розвитку, інвестицій, земельних відносин та комунальної 
власності Ніколайчука О.В. 

 
 
 
Міський голова                                                            О.В.Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 942 

ХХХVIІ сесії             VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про затвердження  

звіту про виконання міського  

бюджету за 2018 рік 

  

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  за  2018 рік 

(додається) по доходах в сумі 269 659 260,13 грн., по видатках – 272 260 

749,41 грн., по фінансуванню – 2 601 489,28 грн., у тому числі: 

- по загальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 259 931 840,74 грн.; 

- видатки у сумі 231 177 989,21 грн.; 

- фінансування у сумі – 28 753 851,53 грн.  

 

      - по спеціальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 9 727 419,39 грн.; 

- видатки у сумі 41 082 760,2 грн.; 

- фінансування у сумі  31 355 340,81 грн.  

 

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

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

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 943 

ХХХVIІ сесії             VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про внесення змін до міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної   

територіальної громади на 2019 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України та враховуючи  

висновок постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Спрямувати на проведення витрат 2 118 004 гривень вільного залишку 

бюджетних коштів  загального фонду міського бюджету. 

2. Спрямувати на проведення витрат 705 900  гривень залишків коштів  

спеціального фонду міського бюджету. 

          3. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018  року №876 „Про 

міський бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік ”, а саме:        

           3.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 251 667 111 гривень, 248 232 811 

гривень, 3 434 300 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 252 556 111 

гривень, 249 121 811 гривень, 3 434 300 гривень. 

          3.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 251 667 111 гривень, 235 548 591 

гривень, 16 118 520 гривень замінити,  відповідно, цифрами 266 390 415 

гривень, 236 255 905 гривень, 30 134 510 гривень. 

3.3. Підпункт 3  пункту 1 викласти у такій редакції: «3) Установити в 

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 12 865 906 гривень 

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

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 14 983 910 

гривень напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

   - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 2 118 004 гривень, 

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів 

міського бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів міського бюджету у  сумі 
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347 500 гривень, залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій - 1 770 504 гривень. 

3.4. Підпункт 4 пункту 1 викласти в такій редакції: «4) Установити в 

цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 26 700 210 

гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 14 983 910 гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 

12 500 000 гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, 

які виникли станом на 01.01.2019 року у сумі 705 900 гривень, в тому числі від 

надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 705 900 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      1 489 600 

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО)». 

          3.5. Пункт 3 викласти у такій редакції: «3.Затвердити на 2019 рік 

міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, у тому числі: інші субвенції з 

міського бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 

4.1 до рішення; субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у розрізі 

призначень, згідно з додатком 4.2 до рішення». 

3.6.  У пункті  6 цифри 7 683 422 гривень   замінити відповідно цифрами 

18 499 076 гривень. 

3.7. Пункт 7 викласти у такій редакції: «7. Установити, що до джерел 

формування загального фонду міського бюджету на 2019 рік належать доходи, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені 

статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України, у частині фінансування є 

надходження, визначені ч.1 ст.72 Бюджетного кодексу України». 

3.8.  Пункт 8 викласти у такій редакції: «8. Установити, що джерелами 

формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені пунктами 1, 41, 6 частини 1 

статті 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 

Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України, та ч.2 ст.72 Бюджетного кодексу 

України». 

3.9. Рішення міської ради від 21.12.2018 № 876 доповнити пунктом 22 

такого змісту: „22. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг 

місцевого боргу у сумі 11 010 400 гривень”. 
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4. Це рішення набирає чинності з 14 лютого 2019 року. 

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

доповнити додатком 4.2. 

         6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

обов’язків та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

  

 

Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 944 

ХХХVIІ сесії               VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, керуючись ст. 26 Закону 

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

«Програми соціального захисту населення Олевської об'єднаної територіальної 

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

ради VІІ скликання, враховуючи висновок постійної комісії з питань 

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

рада  

ВИРІШИЛА: 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

- Особі, 1 на лікування – 3 000 гривень; 

- Особі,  2 на лікування  дітей  – 3 000 гривень; 

- Особі, 3 на лікування  дочки – 3 000 гривень;  

- Особі, 4 на лікування сина – 3 000 гривень;  

- Особі, 5 на лікування  сина – 3 000 гривень; 

- Особі, 6 на лікування  дитини – 5 000 гривень; 

- Особі, 7 на лікування чоловіка – 3 000 гривень; 

- Особі, 8 на лікування  батька – 3 000 гривень; 

- Особі, 9 на лікування  – 3 000 гривень; 

- Особі, 10 на лікування  – 3 000 гривень; 

- Особі, 11 на лікування батька  – 3 000 гривень; 

- Особі, 12 на лікування  – 3 000 гривень; 

- Особі, 13 на відновлення житла після пожежі – 5000 гривень; 

- Особі, 14 з зв’язку з тяжкими побутовими умовами – 2 000 гривень; 

- Особі, 15 на лікування - 3 000 гривень; 

- Особі, 16 на лікування - 3 000 гривень; 

- Особі, 17 на лікування - 3 000 гривень; 

- Особі, 18  на лікування чоловіка - 3 000 гривень; 

- Особі, 19  на відновлення житла після пожежі – 5 000 гривень; 
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- Особі, 20 на лікування чоловіка - 3 000 гривень; 

- Особі, 21 на лікування - 3 000 гривень; 

- Особі, 22 на лікування  – 3 000 гривень; 

- Особі, 23 за укладений контракт із ЗСУ в 2018 році – 10 000,00 грн.;    

- Особі, 24 за укладений контракт із ЗСУ в 2019 році – 10 000,00 грн.; 

- Особі, 25 на лікування - 3 000 гривень; 

- Особі, 26 на лікування дитини - 3 000 гривень; 

- Особі, 27 на лікування дитини - 3 000 гривень; 

- Особі, 28 на лікування - 3 000 гривень; 

- Особі, 29 на лікування дитини - 3 000 гривень; 

- Особі, 30 на відновлення житла після пожежі та  лікування опіків після 

пожежі  дядька - 5 000 гривень; 

- Особі, 31 на лікування - 3 000 гривень. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                О.В.Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 945 

ХХХVIІ сесії              VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про встановлення надбавки 

за вислугу років міському голові 

 

Діючи у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

09.03.2006 року №268 (зі змінами) «Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів», керуючись ст. 21 Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», ст.25 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: Встановити ОМЕЛЬЧУКУ Олегу Васильовичу, міському голові, 

надбавку за вислугу років у розмірі 15% посадового окладу з урахуванням 

доплати за ранг з 01 лютого 2019 року, стаж служби в органах місцевого 

самоврядування станом на 23.12.2018 року становить 5 років. 

 
 
 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 946 

ХХХVIІ сесії             VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про внесення змін до рішення Х сесії 

Олевської міської ради VІ скликання 

від 06.09.2011 року № 124 «Про організацію 

роботи міської ради по виконанню Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» 

 

З метою покращення організації роботи міської ради по виконанню 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечення прозорості 

та відкритості діяльності Олевської міської ради, її виконавчого комітету, 

створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної 

інформації, керуючись Законами України «Про доступ до публічної 

інформації», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової 

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

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Х сесії Олевської міської ради VІ  скликання від 

06.09.2011 року № 124 «Про організацію роботи міської ради по 

виконанню Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

шляхом викладення п. 3 та п. 6 у новій редакції: 

«П. 3. Начальнику загального відділу міської ради (Саковець Л.В.) 

запровадити окремий облік запитів на інформацію та розмістити форми 

для подання запиту на отримання публічної інформації на сайті Олевської 

міської ради. 

П. 6. Начальнику загального відділу міської ради (Саковець Л.В.) 

своєчасно оприлюднювати проекти рішень, що підлягають обговоренню, 

а також систематично і оперативно оновлювати інформацію про 

діяльність Олевської міської ради». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради В.О. Шейка 

та керуючого справами виконавчого комітету Ю.Г. Русина.  

 

Міський голова                                                                 О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 947 

ХХХVІІ сесія              VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року 

 

Про припинення (ліквідацію) Озерянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

Олевського району Житомирської області  

 

 

У зв’язку з відсутністю учнів та призупиненою діяльністю Озерянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, керуючись ст. 43, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, міська 

рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити (ліквідувати) Озерянську загальноосвітню школу І-ІІ 

ступенів з 20 березня 2019 року. 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту міської ради Левченку 

В.П. здійснити заходи, пов’язані з припиненням (ліквідацією) юридичної особи.  

3. Передати майновий комплекс Озерянської загальносвітньої шкоди І-ІІ 

ступенів в комунальну власність Олевської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту. 

 

 

 

 

 

 Міський голова        О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 948 

ХХХVIІ сесії               VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

 

Про внесення змін до рішення ХХІХ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання  

від 05.07.2018р. №666 «Про затвердження 

структури комунального некомерційного підприємства  

«Олевський Центр первинної медичної допомоги»  

Олевської міської ради» 

 

 Розглянувши лист КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради, керуючись ст.26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

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

від 05.07.2018р. №666 «Про затвердження структури комунального 

некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради», згідно додатку. 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. та постійну комісію міської ради з питань освіти, 

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

соціального захисту населення.  

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
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Додаток  

СТРУКТУРА 

КНП «Олевський Центр ПМД» Олевської міської ради. 

- Олевський Центр ПМД м.Олевськ, вул.Свято-Миколаївська, 46, 11001. 

- Амбулаторія ЗПСМ м.Олевськ, вул.Свято-Миколаївська, 46, 11001; 

- ФП, с.Покровське, вул.Лісна, 4 А, 11015; 

- ФП , с.Тепениця, вул.Левчука, 43 г,  11030 ; 

 - ФП, с. Артинськ, вул. Гагаріна, 10,  11030;  

 - ФП, с. Обище, вул. Центральна, 33А,  11030; 

 - ФП, с. Соснівка, вул. Центральна, 26 Б,  11030; 

-  ФП, с. Рудня-Бистра, вул. Житомирська, 1, 11031;  

- ФП, с. Варварівка, вул. Зарічна, 1,  11031; 

- ФП, с. Корощино, вул. Пушкіна, 21,  11031; 

 - ФП, с. Будки, вул. Миру, 12 А, 11015;   

 - ФП, с. Млинок, вул. Партизанська, 31 А,  11015;  

 - ФП, с. Михайлівка, вул. Рад, 10 А,  11015 

- ФП, с.Журжевичі, вул..Центральна, 6, 11013; 

- ФП, с. Андріївка, вул. Лесі Українки, 16,  11016; 

 - ФП, с. Хмелівка, вул. Лісова, 101- А,  11030;  

- ФП ,с.Сущани, вул.С.Шепетька, 23, 11016 

- Амбулаторія ЗПСМ, с. Хочине, вул.Малікова, 45А ,  11011;  

- ФАП, с.Копище, вул..Партизанська, 52А, 11010 

- ФП,с. Юрове, вул.Центральна, 81, 11014 

- ФП, с. Майдан-Копищенський, вул. Бортницька, 3 А,  11010 

- ФП, с. Рудня-Хочинська, вул. Незалежна, 71,  11011;  

- ФП с. Перга, вул. Геологів, 5,  11012; 

- Амбулаторія ЗПСМ, с. Кишин, вул. Житомирська, 71,  11040 

-ФАП ,с.Зубковичі, вул.Житомирська, 45, 11043 

- ФП, с. Стовпинка, вул. Шевченка, 37,  11041; 

- ФП, с. Болярка, вул. Матросова, 4,  11040; 

- ФП, с. Забороче, вул. Миру, 52,  11040; 

- Амбулаторія ЗПСМ, с. Жубровичі, вул. Шевченка, 12б,  11042; 

- Амбулаторія АЗПСМ, с. Кам’янка, вул. Набережна, 37,  11033;  

-ФАП,с.Лопатичі, вул.Гагаріна, 61 Б, 11034 

- Амбулаторія ЗПСМ, с. Зольня, Площа Перемоги, 4, 11035;  

- ФП,с.Калинівка, вул.Лесі Українки, 1, 11037 

- ФП, с. Ковалівка, вул. Перемоги, 21,  11035;  

- ФП, с. Сердюки, вул. Першотравнева, 17А,  11035;  

- ФП, с. Майдан, вул. Національного визволення, 57 А,  11036; 

- ФП, с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, 12 Б,  11036; 

- ФП, с. Джерело, вул. Миколи Курильчука, 15, с. 11036; 

- Амбулаторія ЗПСМ, смт. Дружба, вул. Незалежна, 1 Б,  11024;  

- ФП, смт. Діброва, пл. Перемоги, 16,  11023; 
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 - ФП, с. Устинівка, вул. Партизанська, 36,  11020; 

 - ФП, смт. Новоозерянка, вул. Юрія Креца, 23,  11021;  

 - ФП, с. Озеряни, вул. Центральна, 8, 11022 

 - ФП, с. Рудня-Озерянська, вул. Перемоги, 1, 11022 ;  

- ФП, с.Замисловичі, пров.Незалежний, 1А, 11020 

Заклади охорони здоров’я Радовельської сільської ради : 

- Амбулаторія ЗПСМ, с. Радовель, вул. Миколи Хоречка, 4,  11025;  

- ФП, с.Пояски, вул. Київська, 7, 11025. 

 

 

 

 

Секретар ради   В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 949 

ХХХVІІ сесія              VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року 

 

Про затвердження Програми економічного  

і соціального розвитку Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік  

 

З метою забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, підвищення ефективності 

використання економічного потенціалу та функціонування соціальної сфери, 

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

Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України», та враховуючи висновки та 

рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: Затвердити Програму економічного і соціального розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік (додається). 

 

 

 

Міський  голова                                           О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 950 

XXXVІІ сесія                    VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року 

 

Про затвердження цільової Програми 

«Профілактика рецидивної злочинності та 

правопорушень на території Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019-2021 роки» 

 

      Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про пробацію», «Про  Державну кримінально-виконавчу службу України», 

відповідно до клопотання начальника Олевського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області, враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з метою забезпечення 

підвищення загального рівня безпеки, зменшення кількості правопорушень, 

забезпечення безпеки населення Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади, шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих 

на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також 

налагодження дієвої співпраці органів пробації та органів місцевого 

самоврядування в зазначеній сфері, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити цільову Програму «Профілактика рецидивної злочинності та 

правопорушень на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2021 роки» (далі – Програма), згідно з додатком.  

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради забезпечити фінансування 

заходів, передбачених Програмою.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.).  

 

Міський голова                                                                                   О.В. Омельчук 
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Додаток 

до рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської ради  

VІІ скликання від 14.02.2019 р № 950 

«Про затвердження цільової Програми «Профілактика 

рецидивної злочинності та правопорушень на території  

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 

2018-2022 роки» 

 

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 

«Профілактика рецидивної злочинності та 

правопорушень  

на території Олевської міської ОТГ 

на 2019-2021 роки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
м. Олевськ 

2019 
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ЗМІСТ 

цільової Програми 

«Профілактика рецидивної злочинності та правопорушень на території Олевської міської ОТГ  

на 2019 – 2021 роки» 

 

1. ВСТУП 

1.1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. ПРАВОВІ  ПІДСТАВИ 

1.2. ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ 

1.3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ 

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

3. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, СТРОКИ 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

3.1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

3.2. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

3.3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

1. ВСТУП  

1.1. Загальна частина. Правові підстави.  

Цільову програму «Профілактика рецидивної злочинності та правопорушень на 

території Олевської міської ОТГ на 2019 – 2021 роки» (далі – Програма) розроблено 

відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України від 11.07.2003 № 1129 - ІV, 

Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України від 05.02.2015 № 160-VІІІ «Про пробацію». Дана Програма спрямована на 

підвищення ефективності роботи Олевського районного сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» у Житомирській області щодо проведення соціально-виховної роботи із 

засудженими, реалізації пробаційних програм та інших заходів, спрямованих на 

виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 

правопорушень.  

Програмою визначені актуальні проблеми, мета, завдання та пріоритетні напрями 

роботи з попередження рецидивної злочинності на території Олевської ОТГ на 2019 – 2021 

роки, шляхи їх досягнення, основні напрями діяльності органу пробації. 

У міжнародній практиці попередження злочинності визнано, що позбавлення волі 

повинно застосовуватися як крайній засіб впливу до небезпечних злочинців, оскільки 

ізоляція від суспільства нерідко сприяє деградації особистості, втраті соціально корисних 

зв’язків. Тому в багатьох країнах донині ведеться пошук альтернатив позбавлення волі. На 

території Олевської ОТГ Житомирської області покарання, не пов҆҆҆҆язані з позбавленням волі, 

виконуються Олевським районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» у 

Житомирській області. 

Так, 05.02.2015 року на засіданні пленарної сесії Верховної Ради України прийнято 

Закон України "Про пробацію" та отримано перший результат восьмирічної роботи над 

створенням в Україні законодавчих підстав для впровадження європейської моделі роботи з 

правопорушниками. Прийняття Закону є свідченням гуманізації кримінально-виконавчої 

політики держави та формування в Україні системи виконання не пов’язаних з 

позбавленням волі кримінально-правових заходів та адміністративних стягнень, яка 

сприятиме забезпеченню захисту інтересів особи, суспільства і держави. 

У нашій країні вже тривалий час проводиться робота щодо створення передумов для 

пробації в Україні. Ця робота супроводжується підтримкою національних і міжнародних 
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експертів з питань пробації у рамках міжнародних проектів. 

Пробація – це система обов’язків та обмежень, покладених на правопорушника судом, 

поєднана з соціально-психологічною роботою, із широким залученням державних, 

громадських, релігійних організацій та окремих громадян (волонтерів).  

Метою пробації є забезпечення безпеки суспільства шляхом виправлення засуджених, 

запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень та забезпечення суду 

інформацією, що характеризує обвинувачених, з метою прийняття судом рішення про міру 

їхньої відповідальності. 

Завданнями пробації є: підготовка досудових доповідей щодо обвинувачених; 

здійснення нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, особами, 

яким покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено 

покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими від 

відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними 

жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років; виконання певних видів покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі; направлення засуджених до обмеження волі для 

відбування покарання до виправних центрів; реалізація пробаційних програм стосовно осіб, 

звільнених від відбування покарання з випробуванням; проведення соціально-виховної 

роботи із засудженими; здійснення заходів з підготовки осіб, які відбувають покарання у 

виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до звільнення; реалізація інших 

заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних 

кримінальних правопорушень. 

Суб’єктами пробації є: обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується 

досудова доповідь; особи, засуджені до покарання у виді позбавлення права обіймати певні 

посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт; особи, яким 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено 

покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт; особи, звільнені від відбування 

покарання з випробуванням; звільнені від відбування покарання вагітні жінки і жінки, які 

мають дітей віком до трьох років; особи, засуджені до обмеження волі, які направляються 

для відбування покарання до виправних центрів; особи, які відбувають покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, стосовно яких вживаються заходи з 

підготовки їх до звільнення. 

Служба пробації покликана сприяти соціальній реабілітації правопорушників. А це 

значить, що поряд з так званим поліцейським компонентом, який передбачає систему 

обмежень та контролю за поведінкою, потрібно впроваджувати компонент соціально-

психологічного супроводу та громадського впливу на правопорушників, які за рішенням 

суду залишені в суспільстві. 

На сьогодні територіальні підрозділи кримінально-виконавчої інспекції Управління 

Державної пенітенціарної служби України, в тому числі кримінально-виконавча інспекція 

Олевського району, внаслідок прийняття Закону України «Про пробацію» від 05.02.2015 

реформовані в Державну установу «Центр пробації».  

Основними завданнями, які покладені на уповноважені органи з питань пробації є 

реалізація державної  політики у сфері  виконання  кримінальних покарань, активна участь 

громадськості в цьому процесі; регламентація порядку і умов виконання та відбування 

кримінальних покарань; організація надійної охорони в установах виконання покарань; 

контроль і нагляд за засудженими в місцях позбавлення волі; забезпечення стабільної та 

контрольованої оперативної обстановки у виправних закладах, залучення засуджених до 

суспільно корисної праці та професійно-технічного навчання, створення належних 

комунально-побутових умов для засуджених та необхідного медичного забезпечення. 

Значною мірою на забезпечення нагляду та кількість вчинених правопорушень 

засудженими впливає криміногенний склад засуджених. Станом на 18.12.2018 року за 

обліками Олевського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» у 
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Житомирській області пройшло 188 осіб. На обліку перебуває – 96 осіб, за видами 

покарань:  

            - засуджених до виправних робіт – 0;  

- засуджених до громадських робіт – 0;  

- засуджених до позбавлення права займати певні посади або займатися певною 

діяльністю – 4;  

- звільнених від відбування покарання з випробуванням – 87, з них 5 неповнолітніх;  

- притягнутих до адміністративної відповідальності у вигляді виправних робіт – 0; 

- притягнутих до адміністративної відповідальності у вигляді громадських робіт – 2; 

- штраф – 3 (сплачено штрафів з початку року на суму 71060 грн). 

Також протягом 12 місяців 2018 року отримано 19 ухвал суду на складання досудових 

доповідей, з яких 15 ухвал на неповнолітніх осіб.  
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1.2. ПАСПОРТ 

цільової Програми «Профілактика рецидивної злочинності та правопорушень на 

території Олевської міської ОТГ на 2019 – 2021 роки» 
 

 

             

1.  Ініціатор розроблення Програми 

(замовник) 

Олевський районний сектор філії Державної установи  

«Центр пробації» у Житомирській області 

2.  Дата, номер і назва документа 

органу виконавчої влади  про 

розроблення або затвердження  

Програми 

 

3.  Розробник Програми  Олевський районний сектор філії Державної установи  

«Центр пробації» у Житомирській області 

4.  Співрозробник Програми  Олевська міська рада 

5.  Відповідальний виконавець 

Програми  
Олевський районний сектор левський районний сектор 

філії Державної установи  «Центр пробації» у 

Житомирській області 

6.  Учасники Програми Олевська міська рада,   

Олевський районний сектор філії Державної установи  

«Центр пробації» у Житомирській області 

7.  Термін реалізації Програми 2019 - 2021 

7.1. Етапи виконання Програми  

(для довгострокових програм)  
Протягом 3-х років 

8.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми,  тис.грн., 

усього, 

60,0 

 

 у тому числі:  

8.1. Коштів міського бюджету 60,0 

8.2. Коштів інших джерел (вказати) – 
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1.3.ВИЗНАЧЕННЯПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

 

Упродовж останніх років фінансування установ Державної кримінально-виконавчої 

служби проводилось на недостатньому рівні, зокрема, фінансування органів та установ у 

Житомирській області у 2018 році склало менше 53,0% від потреби.   

У зв’язку з цим матеріально-технічна база органів пробації не повною мірою 

відповідає вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України «Про 

пробацію», Декларації прав людини і основоположних свобод, а також вимогам 

мінімальних стандартних правил поводження з засудженими. 

Слід зазначити, що відповідальність за результати реформування кримінально-

виконавчої системи, покладається урядовими рішеннями не лише на Державну 

кримінально-виконавчу службу України, але й на органи виконавчої влади, у тому числі і на 

місцевому рівні.  

Сьогодні, на жаль, до критичної межі наближається технічний стан служби пробації, 

потребує покращення і матеріальна база відділу.  

Для забезпечення більш якісного нагляду за поведінкою засуджених, здійснення 

соціально-виховної роботи з ними, реалізації відносно них пробаційних програм тощо, 

недопущення скоєння ними нових злочинів необхідно провести ремонтні роботи 

приміщення, придбати відповідні технічні засоби, бюджетні кошти на придбання яких 

протягом останніх років не виділялись взагалі.  
 

2. МЕТА  ПРОГРАМИ 

 

Основною метою Програми є підвищення ефективності реалізації єдиної державної 

політики у сфері виконання кримінальних покарань в установах виконання покарань 

шляхом фінансування з міського бюджету тих пріоритетних напрямів та заходів, які 

впливають на умови відбування покарання, профілактику рецидивної злочинності, 

досягнення уповільнення темпів зростання злочинності на основі чітко визначених 

пріоритетів поступового нарощування зусиль держави й громадськості, удосконалення 

законодавства та виконання пробаційних заходів, забезпечення безпеки суспільства шляхом 

виправлення засуджених, запобігання вчиненню ними повторних кримінальних 

правопорушень та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинувачених, з 

метою прийняття судом рішення про міру їхньої відповідальності, вдосконалення діяльності 

органу пробації щодо дотримання прав і свобод людини в процесі виконання кримінальних 

покарань, приведення умов відбування покарань у відповідність з європейськими 

стандартами, створення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених. 
 

3. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ,  

СТРОКИ  ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Для успішної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання 

необхідно протягом 3-х років, а саме 2019 - 2021 років здійснити комплекс наступних 

заходів: 

1) проведення на території Олевської ОТГ комплексу профілактичних заходів з метою 

запобігання скоєння засудженими, які перебувають на обліку Олевського районного сектору 

філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області повторних злочинів. До 

проведення заходів можливе залучення в межах компетенції представників громадських 

організацій, відділів, управлінь, служб міської ради, центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Олевської міської ради та Олевського відділу поліції Коростенського відділення 

поліції Головного Управління Національної поліції у Житомирській області, засобів масової 

інформації міста; 

2) удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення 
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волі; 

3) забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від 

жорстокого поводження, втягнення в злочинну діяльність; 

4)  виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм 

профілактики правопорушень та повторної злочинності підобліковців; 

5)  удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення 

ефективності розшукових заходів у сфері протидії злочинності; 

6)  удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення 

профілактичної діяльності; 

7)  з метою запобігання негативним проявам пияцтва, наркоманії, дитячої 

бездоглядності і безпритульності серед неповнолітніх, проведення спільних профілактичних 

заходів щодо виявлення та обліку дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення, або 

стали жертвами злочинної діяльності дорослих; 

8)  активізація процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечити їх 

широке залучення до відвідування позашкільних занять; 

9)  профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, 

вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах для дітей у 

відповідність із міжнародними стандартами; 

10)  проведення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних заходів 

профілактики правопорушень. 

Програма є середньостроковою та передбачає виконання зазначених проблем і 

здійснення відповідних заходів протягом 3-х років, а саме 2019 - 2021 роки. 
 

3.1. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Основними завданнями, на виконання яких спрямована Програма, є: 

1) забезпечення профілактики повторної злочинності; 

2) послаблення дії криміногенних факторів; 

3) недопущення втягнення в злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо 

неповнолітніх, витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя; 

4) створення конструктивної планомірної допомоги в поверненні засуджених у суспільство, 

здійснення нагляду за ними на добровільній основі після звільнення від відбування позбавлення волі; 

5) удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі; 

6) підвищення рівня організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими; 

7) не допускати щодо засуджених обмеження їх прав, які перевищують обмеження, 

передбачені рішенням суду або адміністративного органу, і які необхідні у кожному конкретному 

випадку залежно від тяжкості вчиненого злочину; 

8) запобігання вчиненню злочинів, пов’язаних із торгівлею наркотичними засобами особливо 

серед неповнолітніх; 

9) протидія рецидивній злочинності, зменшення кількості злочинів, вчинених особами 

засудженими до альтернативних видів покарань, підвищення ефективності виконання покарань, не 

пов’язаних з позбавленням волі; 

10) підвищення ефективності діяльності персоналу органів пробації; 

11) співпраця з організаціями, підприємствами, установами міста щодо отримання достовірної 

та повної інформації відносно соціально незахищених верств населення для своєчасного реагування 

та надання соціальних послуг; забезпечення доступності  та якості соціальних послуг.  

Під час визначення конкретних завдань і заходів враховано їх взаємопов’язаність, повноту та 

всебічність. 
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3.2. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  

заходів Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн.,  

в т.ч.: по роках Очікуваний результат 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І Профілактика 

злочинності 

в молодіжному 

середовищі 

1. Забезпечення 

зайнятості підлітків, 

надання соціальної 

допомоги 

неповнолітнім, 

організація їх дозвілля 

Протягом 

року 

Олевський районний 

сектор філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у Житомирській 

області, управління освіти 

міської ради Олевської 

ОТГ, відділ у справах сім’ї 

і молоді, центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді Олевської міської 
ради, управління  

соціального  захисту 

населення 

- фінансування не 

потребує 

Покращення 

криміногенної 

ситуації, зниження 

кількості злочинних 

проявів в підлітковому 

віці, зменшення 

підліткової злочинності 

2. Заходи, спрямовані 

на протидію 

втягненню 

неповнолітніх у 

злочинну діяльність 

Протягом 

року 

Олевський районний 

сектор філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у Житомирській 

області, відділ у справах 

сім’ї і молоді, Олевський 

міський центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 
молоді, служба у справах 

дітей  

- фінансування не 

потребує 

Покращення 

криміногенної 

ситуації, зменшення 

підліткової злочинності 

мінімізація злочинного 

впливу на молодь і 

підлітків, усунення 

причин і умов, які 
сприяють втягненню їх у 

протиправну діяльність 

ІІ Протидія рецидивній 

злочинності, 

зменшення кількості 

кримінальних 

правопорушень, 

1. Надання допомоги 

у соціальній адаптації 

особам, звільненим з 

місць позбавлення 

(обмеження) волі, на 

Протягом 

року 

Олевський районний 

сектор філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у Житомирській 

області, управління  

- фінансування не 

потребує 

Попередження та 

зменшення 

рецидивної 

злочинності, 

покращення 
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вчинених особами 

засудженими до 

альтернативних 

видів покарань  

Удосконалення 

роботи із соціальної 

адаптації осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі 

підставі умовно-

дострокового 

звільнення та заміни 

на більш м’яке 

покарання 

соціального захисту 

населення, відділи, 

управління та служби міської 

ради 

соціальної 

адаптації осіб, 

звільнених з місць 

позбавлення волі 

 

2. Здійснення заходів, 

спрямованих на 

виправлення 

засуджених та 

запобігання вчиненню 

ними повторних 

кримінальних 
правопорушень 

Протягом 

року 

Олевський районний 

сектор філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у Житомирській 

області 

- фінансування не 

потребує 

Виконання покарань, не 

пов’язаних з 

позбавленням волі; 

здійснення нагляду  

за засудженими до 

покарань у виді 

позбавлення права 
обіймати певні посади або 

займатися певною 

діяльністю, громадських 

робіт, виправних робіт, 

особами, яким покарання 

у виді обмеження волі або 

позбавлення волі на 

певний строк замінено 

покаранням у виді 

громадських робіт або 

виправних робіт, 
звільненими від 

відбування покарання з 

випробуванням, 

звільненими від 

відбування покарання 

вагітними жінками і 

жінками, які мають дітей 

віком до 3 років; 

проведення соціально-

виховної роботи із 

засудженими 

ІІІ Організаційні заходи 

(матеріально-

технічне 

забезпечення) 

1. Покращення 

матеріально-
технічного 

забезпечення 

Олевського районного 

сектору філії 

Державної установи 

     

 Олевський районний 

сектор філії Державної 

установи «Центр 

  Покращення 

криміногенної 

ситуації, зниження 
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«Центр пробації» у 

Житомирській області  

а саме: 

пробації» у Житомирській 

області 

кількості злочинних 

проявів,  досягнення 

належного рівня 

фінансового й 

матеріального 

забезпечення пробаційної 

діяльності шляхом 

покращення матеріально-

технічних умов 

Олевського районного 

сектору філії Державної 
установи «Центр 

пробації» у Житомирській 

області, а саме придбання 

офісної техніки, 

канцтоварів тощо, 

зміцнення кадрового 

потенціалу  

Придбання 

комп’ютерної техніки 

(персональний 

комп’ютер з 

монітором, 
багатофункціональний 

друкуючий пристрій) 

Протягом 

року 

міський бюджет 14,00 8,0 9,0 

Придбання  

канцтоварів (паперу, 

конвертів з марками, 

Протягом 

року 

міський бюджет 3,00 3,00 4,0 

Придбання меблів Протягом 

року 

міський бюджет 3,00 2,00 7,00 

Фліпчарт з 

фіксованим тримачем 

Протягом 

року 

міський бюджет - 2,00 - 

Проектор 

мультимедійний з 

динаміком 

Протягом 

року 

міський бюджет - 5,00 - 

2. Підготовка 

матеріалів для газет, у 

тому числі, 

розміщення 

інформації на власних 
сторінках у мережі 

Інтернет, проведення 

зустрічей, прес-

конференцій, надання 

необхідної допомоги у 

висвітленні роботи 

служби пробації. 

Протягом 

року 

Олевський районний 

сектор філії Державної 

установи «Центр 

пробації» у Житомирській 

області 

- фінансування не 

потребує 

Забезпечення широкої 

гласності діяльності 

органів пробації, 

спрямованої на 

попередження 
злочинності. 

 Всього за 

Програмою: 

    20,0 20,0 20,0  
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3.3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ,  

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ  

 

Реалізація Програми дасть змогу:  

- підвищити рівень дотримання прав і свобод людини в процесі виконання покарань, 

не пов’язаних з позбавленням волі; 

- удосконалити механізм ресоціалізації засуджених та підготовки їх до звільнення;  

- удосконалити практику виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; 

- сприяти ресоціалізації та соціальній адаптації у суспільстві засуджених осіб, а також 

профілактика вчинення ними повторних кримінальних правопорушень; 

- забезпечити належні умови праці, розвиток матеріально-технічної бази служби 

пробації шляхом забезпечення працівників служби пробації матеріально-технічними 

цінностями, канцтоварами тощо. 

У результаті посилення профілактичного впливу очікується: 

1) зниження рівня злочинності та ослаблення суспільної напруги, викликаної її 

впливом; зниження впливу організованої злочинності на економічну та політичну сфери 

суспільства; 

2) мінімізація злочинного впливу на молодь і підлітків, усунення причин і умов, які 

сприяють втягненню їх у протиправну діяльність; 

3) поліпшення захисту прав, свобод і власності громадян, створення безпечних умов 

життя в місті та селах; 

4) виконання певних видів покарань, не пов’язаних з позбавленням волі; здійснення 

нагляду за засудженими до покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, особами, яким 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк замінено 

покаранням у виді громадських робіт або виправних робіт, особами, звільненими від 

відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними 

жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років; проведення соціально-виховної 

роботи із засудженими; 

5) створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць позбавлення та 

обмеження волі; 

6) зміцнення кадрового потенціалу служби пробації; 

7) досягнення належного рівня фінансового й матеріального забезпечення пробаційної 

діяльності; 

8) реалізація інших заходів, спрямованих на виправлення засуджених та запобігання 

вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень. 

               4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, а також 

інших не заборонених законом джерел. 

Забезпечення виконання заходів цієї Програми здійснюється в межах видатків, 

передбачених в міському бюджеті на відповідний рік. 

Обсяг фінансування Програми з міського бюджету визначається щорічно, виходячи з 

конкретних завдань та наявних коштів і може уточнюватися під час формування проекту 

міського бюджету на відповідний рік з урахуванням можливостей доходної частини 

бюджету. 
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Обсяги коштів, 

які пропонуються 

залучити на виконання 

Програми 

Етапи виконання Програми Всього 

витрати на 

виконання 

Програми 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Обсяг ресурсів всього, 

тис. грн 

20,0 20,0 20,0 60,0 

В тому числі     

- міський бюджет,  

тис. грн. 

20,0 20,0 20,0 60,0 

 

 

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ  ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ 

 

Відповідальним виконавцем Програми є Олевський районний сектор філії Державної 

установи «Центр пробації» у Житомирській області, що здійснює організацію та 

координацію виконання заходів Програми 

Відповідальний виконавець Програми щорічно до 01 березня року, наступного за 

звітним, звітує на сесії міської ради про хід реалізації цільової Програми «Профілактика 

рецидивної злочинності та правопорушень на території Олевської ОТГ на 2019 – 2021 

роки». 

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника міського голови та на 

постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод та законних інтересів громадян. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                       В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 951 

ХХХVIІ сесії              VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про внесення доповнень до рішення ХХХ сесії 

Олевської міської ради VIІ скликання від 

09.08.2018 року № 713 «Про затвердження  

«Програми організації допомоги правоохоронним 

органам у забезпеченні охорони громадського 

порядку та профілактики злочинності на території 

Олевської міської ОТГ на 2018-2020 роки» 

 

      З метою покращання координації дій місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, правоохоронних, контролюючих та інших 

органів з питань захисту законних прав і свобод громадян, профілактики 

злочинності та правопорушень на території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади,  відповідно Закону України «Про Національну 

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

Україні», розглянувши звернення виконуючого обов’язки начальника 

Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП в Житомирській 

області О.П. Дякевича, а також враховуючи висновки та рекомендації постійної 

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

економічного розвитку, міська рада  

 ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до рішення ХХХ сесії Олевської міської ради VIІ 

скликання від 09.08.2018 року №713 «Про затвердження «Програми 

організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони 

громадського порядку та профілактики злочинності на території 

Олевської міської ОТГ на 2018-2020 роки» (далі – Програма), 

доповнивши розділ «Заходи до «Програми організації допомоги 

правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку 
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та профілактики злочинності на території Олевської міської ОТГ на 

2018-2020 роки» підпунктом №9 наступного змісту: 

№ 

з/п 

Найменування 

заходу 

Відповідальні 

виконавці 

9 Надання матеріальної допомоги для 

закупівлі канцелярського приладдя, 

ремонту та заміни комплектуючої 

оргтехніки 

 

Виконавчий комітет міської ради, 

Олевське відділення поліції Коростенського 

ВП ГУНП в Житомирській області, 

Національна поліція України в 

Житомирській області(за згодою) 

  

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Горпиніч К.О.) забезпечити 

виконання заходів, передбачених Програмою.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.).  

 

 

Міський голова                                                                              О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 952 

ХХХVIІ сесії               VІІ скликання 

 

від 14.02.2019 року 

 

Про передачу з балансу на баланс нежитлових  

будівель, основних засобів та матеріалів Озерянської  

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

 

В зв’язку з закриттям Озерянської загальоноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

та з метою подальшого збереження комунального майна Олевської міської 

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

Україні», а також враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати з балансу відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради на баланс Олевської міської ради нежитлові будівлі, основні засоби 

та матеріали Озерянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, яка 

розташована за адресою: вул. Центральна, 12, с. Озеряни, Олевського 

району, Житомирської області, згідно з додатком. 

2. Доручити відділу освіти молоді та спорту Олевської міської ради 

здійснити передачу та оформити акти приймання-передачі, у 

відповідності до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова                                                                            О.В. Омельчук   
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Додаток 

до рішення ХХХVІІ сесії VІІ скликання Олевської 

міської ради від 14.02.2019 року № 952 

«Про передачу з балансу на баланс нежитлових  

будівель, основних засобів та матеріалів Озерянської  

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів» 

 

 

Перелік нежитлових будівель, основних засобів та матеріалів Озерянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, які передаються з балансу відділу 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради на баланс Олевської 

міської ради 
№ 

з/п 

Найменування 

цінностей 

Інв. номер Од. 

вимір. 

К-сть Сума, 

грн. 

Знос, грн. Залишкова 

вартість, 

грн. 

1 Їдальня 10310005 Шт. 1 113775,00 80855,00 32920,00 

2 Водонапірна 

башня 

10330006 Шт. 1 9526,00 7621,20 1904,80 

3 Сарай цегляний 10310007 Шт. 1 4083,00 2857,28 1225,72 

4 Туалет дощатий 10310009 Шт. 1 137,00 90,40 46,60 

5 Котел КСТ-50 10490044 Шт. 1 10305,00 10305,00 0,00 

6 Електроплита 1130058 Шт. 1 311,00 155,00 156,00 

7 Лічильник 11130148 Шт. 1 1780,00 890,00 890,00 

8 Насос 

CAVNDEUS 

11301447   635,00 318,00 317,00 

9 Насос «Урожай» 1130144   525,00 262,00 263,00 

10 Замок навісний -   40,00 0,00 40,00 

11 Замок навісний -   85,00 0,00 85,00 

 Всього:    141202,00 103353,88 37848,12 

 
  

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 953 

ХХХVIІ сесії               VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

 

Про внесення доповнень до Переліку об'єктів 

нерухомого  майна комунальної власності, 

які можуть бути передані в оренду 

 

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

України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 29, ч. 5 ст. 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням  ХХXVIІ 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2018 року № 921 «Про 

перелік майна, що може бути передане в оренду», а також враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Переліку об'єктів нерухомого  майна комунальної 

власності, які можуть бути передані в оренду, затвердженого рішенням 

ХХXVIІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 року № 

921 «Про перелік майна, що може бути передане в оренду», доповнивши 

його об’єктами нерухомого майна, згідно з додатком. 

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

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської 

ради та у місцевих засобах масової інформації. 

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

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

незалежну експертну оцінку нерухомого комунального майна, що може 

бути передане в оренду.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

Міський голова            О.В.Омельчук 
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Додаток 

до рішення ХХXVIІ сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 14.02.2019 року 

 № 953  «Про внесення доповнень до 

Переліку обєктів нерухомого майна 

комунальної власності, які можуть бути 
передані в оренду» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

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

2019 році 
 

1. Нежитлове приміщення сільського 

клубу 

 

100 м2 

Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Держанівка 

вул.Шевченка, 7 
2. Частина нежитлового приміщення 

адмінбудівлі 

 

20 м2 

Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Юрове, 

вул.Центральна, 54 
3. Частина нежитлового приміщення, 

стара лазня 

43,4 м2 Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Лопатичі, 

вул.Гагаріна, 61л 
4. Частина нежитлового приміщення 

адмінбудівлі 

60 м2 Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Лопатичі, 

вул.Гагаріна, 61 
5. Нежитлове приміщення амбулаторії 

ЗПСМ 

30 м2 Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Кам’янка, 

вул.Набережна, 37 
6. Нежитлове приміщення амбулаторії 

ЗПСМ 

близько 

500 м2 

 

Житомирська область, 

Олевський район, 

смт.Дружба, 

вул.Незалежна, 1б 
7. Нежитлове приміщення 

фельдшерського пункту 

близько 

30 м2 

Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Покровське, 

вул.Лісна, 4а 
8. Нежитлове приміщення 

фельдшерського пункту 

близько 

20 м2 

Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Юрове, 

вул.Центральна, 81 
9. Нежитлове приміщення фельдшерсько-

акушерського пункту 

близько 

20 м2 

Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Копище, 

вул.Партизанська, 52а 
10. Нежитлове приміщення 

фельдшерського пункту 

близько 

40 м2 

Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Рудня-Хочинська, 
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вул.Незалежна,, 71 
11. Нежитлове приміщення 

Фельдшерсько-акушерського пункту 

близько 

30 м2 

Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Лопатичі, 

вул.Гагаріна, 61б 
12. Нежитлове приміщення клубу 63,3 м2 Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Артинськ, 

вул. гагаріна, 15 
13. Нежитлові приміщення бувшої 

початкової школи 

178,6 м2 Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Обище, 

вул.центральна, 33а 

14. Приміщення в нежитловій будівлі 

шкільної їдальні Озерянської 

загальноосвітньої школи  

106,1 м2 Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Озеряни , 

вул.Центральна, 12 
15 Частина нежитлового приміщення КУ « 

Олевська дитячо-юнацька спортивна 

школа» Олевської міської ради 

28,3 м2 Житомирська область, 

Олевський район, 

м.Олевськ , 

вул.Свято-Миколаївська, 10 
16 Приміщення в нежитловій будівлі, 

навчально-лабораторного корпусу 

 

138,8 м2 

Житомирська область, 

Олевський район, 

с.Жубровичі, 

вул.Шевченка, 10 

                                                

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 954 

ХХХVII сесія                VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

 

Про затвердження  

звітів оцінки майна  

 

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

Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2003 року № 1891 «Про затвердження методики оцінки 

майна», а також з метою розрахунку стартової мінімальної орендної плати та 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити звіти оцінки майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, а саме: 

- виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-

промислової біржі  від 05.02.2019 року Серія АЕ № 001047 на приміщення в 

нежитловій будівлі шкільної їдальні, загальною площею 106, м2, що 

розташоване за адресою: вул. Центральна, 12, с. Озеряни, Олевського району, 

Житомирської області, з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 29657,00 грн. 

(двадцять дев’ять тисяч шістсот п’ятдесят сім гривень 00 копійок) без 

урахування ПДВ. 

- виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-

промислової біржі від 05.02.2019 року Серія АЕ № 001048 на приміщення в 

нежитловій будівлі, навчально-лабораторного корпусу, загальною площею 

138,8 м2, що розташоване за адресою: вул. Шевченка, 10, с. Жубровичі, 

Олевського району, Житомирської області з ринковою вартістю оцінюваного 

об’єкта 55605,00 грн. (п’ятдесят п’ять тисяч шістсот п’ять гривень 00 копійок) 
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без урахування ПДВ. 

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

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

розрахунок стартової мінімальної орендної плати на приміщення в нежитловій 

будівлі шкільної їдальні, загальною площею 106, м2, що розташоване за 

адресою: вул. Центральна, 12, с. Озеряни, Олевського району, Житомирської 

області та на приміщення в нежитловій будівлі, навчально-лабораторного 

корпусу, загальною площею 138,8 м2, що розташоване за адресою: вул. 

Шевченка, 10, с.Жубровичі, Олевського району, Житомирської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова              О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 955 

ХХХVII сесія                VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

 

Про оголошення конкурсу на право 

оренди нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

Відповідно до рішення XXХVIІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 14.02.2019 року № 953 «Про внесення доповнень до Переліку 

об'єктів нерухомого майна комунальної власності, які можуть бути передані в 

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

Україні», Положенням про оренду комунального майна Олевської міської ради, 

затвердженого рішенням Х сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

13.06.2017 року №15 та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити конкурс на право оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальній власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, а 

саме: 

- на приміщення в нежитловій будівлі шкільної їдальні, загальною 

площею  106, м2, що розташоване за адресою: вул. Центральна, 12, с. Озеряни, 

Олевського району, Житомирської області 

-  на приміщення в нежитловій будівлі, навчально-лабораторного 

корпусу, загальною площею  138,8 м2, що розташоване за адресою: вул. 

Шевченка, 10, с. Жубровичі, Олевського району, Житомирської області. 

2. Загальному відділу міської ради (Саковець Л.В.) оприлюднити дане рішення 

на офіційному веб-сайті Олевської міської ради та у місцевих засобах масової 

інформації («Зорі над Убортю»). 

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

до комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

(додаються). 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 
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 Додаток 

до рішення XXХVIІ сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 14.02.2019 року № 955 

                                «Про оголошення конкурсу на право оренди 

                            Нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» 
 

Умови конкурсу на право оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади: 

- найбільший запропонований розмір орендної плати за використання нерухомого 

майна за цільовим призначенням, порівняно із початковим розміром орендної 

ставки, який розрахований згідно Методики розрахунку орендної плати за майно 

Олевської міської ради, яке передається в оренду, затвердженою рішенням Х сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 13.06.2017 року №157 «Про внесення 

змін до Положення про оренду майна територіальної громади міста Олевськ, 

Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста 

Олевськ, Типового договору про передачу майна міста Олевськ та затвердження їх 

у новій редакції»; 

- відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки 

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

рахунками відповідних засобів масової інформації; 

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

подальшого продовження;  

- страхування орендованого майна;  

- відшкодування підприємству, надавачу комунальних послуг, вартості наданих 

послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і 

технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньо будинкових 

мереж. Сплата за послуги проводиться на підставі договорів з постачальниками;  

- утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм,  

дотримання правил охорони праці;  

- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди;  

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

- своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види ремонту 

орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на виконання поліпшень 

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

компенсації вартості ремонту. Вартість поточного та/або капітального ремонту, 

здійсненого орендарем за власні кошти, в рахунок орендної плати не зараховується. 

Витрати орендаря на проведення поточного та/або капітального ремонтів 

відшкодуванню не підлягають; 

- своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати щомісяця у визначений 

термін. 

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

склеювання конверта печаткою або підписом заявника з позначкою «На конкурс», 

подає до міської ради наступні документи:  

1) заяву про участь в конкурсі; 

2) пропозицію щодо розміру орендної плати із зазначенням суми прописом та 

цифрами;  

3) повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської або іншої 

діяльності. 

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

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи, 

копії установчих документів (належним чином завірені); 

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

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

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

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

довіреність на     представника;  

- за наявності відповідного статусу – базовий витяг з Єдиного державного 

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

за 30 днів до дня подачі документів;  

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

малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; 

- повідомлення про вид провадження підприємницької, господарської або іншої 

діяльності. 

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

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

претендента на участь у конкурсі. 

Якщо, при відкритті запечатаних конвертів, виявилося, що учасники конкурсу, які 

відповідно до поданих пропозицій можуть бути визнані переможцями, подали 

однакові пропозиції, то ці учасники конкурсу на цьому ж засіданні можуть надати 

додаткові пропозиції у письмовому вигляді, щодо більшого розміру орендної плати 

(ставки). 

Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який відповідає всім 

умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією та який надав пропозиції про 

найбільший розмір орендної плати (ставки) порівняно із початковим розміром 

орендної ставки (тобто найбільший розмір місячної орендної плати за використання 

об’єкта оренди порівняно із стартовою орендною платою за базовий місяць 

розрахунку). 

Документи на конкурс приймаються за адресою: 11001, Житомирська область, 

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

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності). 

 

 

 

Секретар ради                                                                           В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 956 

ХХХVII сесія                    VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

 

Про внесення змін до Методики розрахунку 

орендної плати за майно Олевської міської ради, 

яке передається в оренду 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2016 року № 930 «Про методику розрахунку 

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

рішенням XXIV сесії Олевської міської ради VII скликання від 20.03.2018 року 

№ 510 «Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за майно 

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

редакції», розглянувши звернення головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради Вишневської О.Є. від 15.01.2019 року № 

24/01-14, звернення головного лікаря комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради Казюка О.В. від 16.01.2019 року № 

68/05-7, звернення начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради Левченка В.П. від 31.01.2019 № 116, враховуючи рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п.25 Методики розрахунку орендної плати за майно 

Олевської міської ради, яке передається в оренду, затвердженого рішенням 

XXIV сесії Олевської міської ради VII скликання від 20.03.2018 року № 510 

«Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за майно 

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

редакції», доповнивши його наступним змістом: «Орендна плата, розрахована 

за цією Методикою, перераховується комунальному некомерційному 
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підприємству «Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради, комунальній установі «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради та відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради  в розмірі 100% до 31.12.2019 року». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                          О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 957 

ХХХVII сесія                    VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

   

Про надання дозволу на укладення 

договору оренди нерухомого майна  

частини нежитлового приміщення 

 

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

Україні», «Про оренду державного та комунального майна», на підставі 

звернення головного лікаря КУ «Олевська Центральна лікарня» Олевської 

міської ради Казюка О.В. від 17.01.2019 року № 77/05-7 та враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл головному лікарю КУ «Олевська Центральна лікарня» 

Олевської міської ради Казюку О.В. на створення конкурсної комісії для 

проведення конкурсу оренди нежитлового приміщення стоматологічної 

поліклініки, що знаходиться за адресою: пров. Промисловий, 2, м. Олевськ, 

Житомирської області, площею 32 м2  для надання стоматологічних послуг 

населенню Олевського району, згідно вимог чинного законодавства та 

Положення про оренду майна Олевської міської ради. 

2. Надати дозвіл головному лікарю КУ «Олевська Центральна лікарня» 

Олевської міської ради Казюку О.В. укласти Договір оренди нежитлового 

приміщення стоматологічної поліклініки площею 32 м2 терміном на два роки 

одинадцять місяців. 

3. Надати дозвіл головному лікарю КУ «Олевська Центральна лікарня» 

Олевської міської ради Казюку О.В. підписати договір оренди. 

4. Копію підписаного Договору в 5-денний термін, після підписання, надати 

відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності Олевської міської ради (Ковальчук О.Б.). 
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5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ 

економічного   розвитку Олевської міської ради (Ковальчук О.Б.) та постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

  

 

 

Міський голова                          О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 958 

ХХХVII сесія                VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

 

Про надання згоди на прийняття у комунальну  

власність та на баланс Олевської міської ради  

комунального підприємства «Олевська Центральна  

районна аптека №32» Олевської районної ради 

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

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

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

міської ради комунального підприємства «Олевська Центральна районна аптека 

№32» Олевської районної ради. 

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

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності». 

3. Після прийняття вищезазначеного об’єкту до комунальної власності та на 

баланс Олевської міської ради, використовувати його без зміни цільового 

призначення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

Міський голова                                                                            О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 959 

ХХXVII сесія                VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

 

Про передачу з балансу на баланс  

основних засобів та матеріалів  

 

З метою збільшення та якісного покращення матеріально-технічної бази 

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

самоврядування в Україні», розглянувши звернення виконуючого обов’язки 

старости села Жубровичі від 17.01.2019 року, а також враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати основні засоби та матеріали з балансу Олевської міської ради на 

баланс відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради, згідно з 

додатком. 

2. Доручити виконавчому апарату Олевської міської ради здійснити передачу 

та оформити акти приймання-передачі, у відповідності до чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова                                                                            О.В. Омельчук    
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Додаток  

 до рішення XXXVII сесії VII скликання  
Олевської міської ради 

                                                                                                                             від 14.02.2019 року № 959 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА МАТЕРІАЛІВ  

з балансу Олевської міської ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 
"___" ____________ 2019 р. 

 

Найменування Інвентарний 

номер 

Кільк

ість, 

шт. 

Балансова 

вартість, грн. 

Знос, 

грн. 

Залишкова 

вартість, грн. 

Столи обідні 111302446 1 43,00 21,00 22,00 

Столи б/у 
111302566-

111302606 
40 2000,00 1000,00 

1000,00 

Столи розфасовочні 
111302613-
111302621 

9 540,00 270,00 
270,00 

Мармити 
111302555-

111302557 
3 11,00 5,00 

6,00 

Бідони 111302558 5 302,00 151,00 151,00 

Ванни для миття 
111302607-

111302612 
6 1200,00 600,00 

600,00 

Ванна для замочки 111302553 1 300,00 150,00 150,00 

Водяний котел 111302478 1 300,00 300,00 0,00 

Каструля нержавійка 
111302546-

111302548 
3 97,00 49,00 

48,00 

Каструля емальована 
111302549-

111302550 
2 46,00 23,00 

23,00 

Черпак кухонний 111302558 1 9,00 5,00 4,00 

Ваги товарні 
111302559-

111302560 
2 280,00 140,00 

140,00 

Електро сковорода 
111302475-
111302476 

2 893,00 447,00 
446,00 

Плити електричні 
111302476-

111302477 
2 1720,00 860,00 

860,00 

Жарочний шкаф 111302549 1 624,00 312,00 312,00 

Бачок для води 111302554 1 150,00 75,00 75,00 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 960 

ХХXVII сесія                VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

 

Про внесення доповнень до рішення ХІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 11.08.2017 року 

№ 211 «Про затвердження Програми територіальної  

оборони Олевської об’єднаної  територіальної громади 

на 2017-2020 роки» 

 

Розглянувши лист військового комісара Олевського районного військового 

комісаріату підполковника І.О. Подшивалова, керуючись ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до ст. 14,15,18 Закону 

України «Про оборону», Указом Президента України від 23.09.2016 року 

№406/2016 «Про Положення про територіальну оборону України», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Програми територіальної оборони Олевської 

об’єднаної  територіальної громадина на 2017-2020 роки, додавши розділ 

«Паспорт Програми», згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.) 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 
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Додаток 

до рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської ради  

VІІ скликання від 14.02.2019 року №960 

«Про внесення доповнень до рішення ХІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 11.08.2017 року 

№ 211 «Про затвердження Програми територіальної  

оборони Олевської об’єднаної  територіальної громади 

на 2017-2020 роки» 

 

 

Паспорт Програми 

 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Олевський районний військовий комісаріат 

2 Розробник Програми Олевський районний військовий 

комісаріат, Олевська міська рада 

3 Відповідальні виконавці 

Програми 

Олевський районний військовий комісаріат, 

Олевська міська рада 

4 Учасники Програми Олевський районний військовий комісаріат, 

Олевська міська рада 

5 Терміни реалізації Програми 2017 – 2020 роки 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

Обсяг ресурсів,  

Усього:  

755 000,00 грн., 

у тому числі:  

1. Кошти місцевого бюджету – 605 000,00 

грн.; 

2. Кошти інших джерел – 150 000,00 грн. 

 

 

Секретар ради                                                                                     В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 961 

ХХXVII сесія              VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

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

фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 

 

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

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

23.01.2019 №39-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій» та враховуючи рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

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

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій по Олевській 

міській об’єднаній територіальній громаді, згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук 
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                                                                                            Додаток 

до рішення ХХХVІІ сесії VІІ скликання Олевської 

міської ради від 14.02.2019 року №961 "Про 

затвердження переліку об’єктів (заходів), що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій" 

 

ПЕРЕЛІК 

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

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій у 2019 році по Олевській 

міській об’єднаній територіальній громаді 

 

№ 

з/п 
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження 

Обсяг 

субвенції, грн. 

1. 

Придбання ноутбуку для будинку культури с. 

Замисловичі, Олевського району, Житомирської 

області 

12 000,00 

2. 
Придбання радіомікрофонів для міського будинку 

культури м. Олевськ, Житомирської області 
50 000,00 

3. 

Придбання мультимедійної дошки з проектором для 

Олевської музичної школи м. Олевськ, Житомирської 

області 

33 000,00 

4. 
Придбання ноутбуку для будинку культури с. 

Тепениця, Олевського району, Житомирської області 
12 000,00 

5. 
Придбання музичної апаратури для сільського клубу 

с. Майдан, Олевського району, Житомирської області 
15 000,00 

6. 
Придбання ноутбуку для сільського клубу с. Сарнівка, 

Олевського району, Житомирської області 
12 000,00 

7. 
Придбання музичної апаратури для сільського клубу 

с. Джерело, Олевського району, Житомирської області 
15 000,00 

8. 

Придбання холодильника для зберігання вакцини для 

ФП с. Замисловичі комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради 

7 000,00 

9. 

Придбання комплекту меблів для ФП с. Замисловичі 

комунального некомерційного підприємства 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради 

11 000,00 

10. 

Придбання стеліризатора для амбулаторії с. 

Жубровичі комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради 

11 000,00 

11. 
Придбання холодильника для зберігання вакцини для 

амбулаторії с. Жубровичі комунального 
7 000,00 
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некомерційного підприємства «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

12. 

Придбання комплекту меблів для амбулаторії с. 

Жубровичі комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради 

23 000,00 

13. 

Придбання комп’ютерів для Кам’янської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів с. Кам’янка, Олевського району, 

Житомирської області 

85 000,00 

14. 

Придбання мультимедійної дошки з проектором для 

Олевської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 по вул. Пушкіна, 24-

б м. Олевськ, Житомирської області 

33 000,00 

15. 

Придбання комп’ютерної оргтехніки для Кишинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Кишин, Олевського району, 

Житомирської області 

20 000,00 

16. 
Придбання принтеру для Дружбівського НВК смт. 

Дружба, Олевського району, Житомирської області 
10 000,00 

17. 

Придбання мультимедійної дошки з проектором для 

Олевського ЦХЕТУМ №3 по вул. Гетьмана 

Виговського, 30 м. Олевськ, Житомирської області 

33 000,00 

18. 

Придбання мультимедійної дошки з проектором для 

Покровської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Покровське, 

Олевського району, Житомирської області 

33 000,00 

19. 

Придбання комп’ютерів для Хочинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів с. Хочине, Олевського району, Житомирської 

області 

85 000,00 

20. 

Придбання комп’ютерів для Зольнянської ЗОШ І-ІІ 

ступенів с. Зольня, Олевського району, Житомирської 

області 

35 000,00 

21. 

Придбання мультимедійної дошки з проектором для 

Копищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Копище, 

Олевського району, Житомирської області 

33 000,00 

22. 

Придбання оргтехніки для Сущанської ЗОШ І-ІІ 

ступенів с. Сущани, Олевського району, 

Житомирської області 

70 000,00 

23. 

Придбання ноутбуку для Сущанської ЗОШ І-ІІ 

ступенів с. Сущани, Олевського району, 

Житомирської області 

12 000,00 

24. 

Придбання мультимедійної дошки з проектором для 

Стовпинської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Стовпинка, 

Олевського району, Житомирської області 

33 000,00 

25. 

Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) ДНЗ 

№ 35 «Пролісок» по вул. Миру, 19 с. Юрове, 

Олевського району, Житомирської області 

14 000,00 
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26. 

Придбання холодильнику для зберігання продуктів 

харчування для ДНЗ №10 «Струмочок» по вул. Свято-

Миколаївська, 36 м. Олевськ, Житомирської області 

20 000,00 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                      В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 962 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про внесення змін у рішення  

сесій Олевської міської ради 
 

            Розглянувши заяви громадян: 
- Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, 17А, м. Олевськ, 

Житомирська область про внесення змін у додаток до рішення ХХХІІІ 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 08.11.2018 року  № 838  

«Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва,  для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів»; 

- Особи, 2, проживає за адресою: вул. Адреса, 45,  с. Кишин, Олевського р-

ну, Житомирської обл про внесення змін у додаток до рішення ХХХV 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 21.12.2018 року № 906   

«Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів», керуючись 

ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 116, 118, 119, 120, 121, 131 та п. 7 Х Розділу 

Перехідних положень Земельного кодексу України,  ст. ст. 8, 20, 22, 25, 

50, 56 Закону України «Про землеустрій»,  ст. 26  Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у додаток до рішення ХХХІІІ сесії Олевської міської ради 
VІІ скликання від 08.11.2018 року  № 838  «Про надання дозволу на 



 55 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  для 

індивідуального садівництва,  для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів» у пункті 10. 

Розділів «Орієнтовна площа» та «Для індивідуального садівництва»   

цифри «0,0400» змінити на цифри «0,05»: 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім.’я 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтов

на 

площа 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговуванн

я  житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівництв

а 

індивідувал

ьних 

гаражів, га 

1 2 3 4 5 6 7   

10 Осипчук Павло 

Павлович 

вул. Промислова, 

17А, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Промислова, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,05 - 0,05 - - 

2. Внести зміни у додаток до рішення ХХХV сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 21.12.2018 року № 906   «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів» у пункті 

8. Розділів «Орієнтовна площа» та «Для ведення особистого селянського 

господарства»   цифри «0,2900» змінити на цифри «0,36»: 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,ім.’я 

по батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтовн

а площа 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння  

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуальн

ого 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистого 

селянського 

господ 

царства, га 

Для 

будівництв

а 

індивідуаль

них 

гаражів, га 

8 Гайченя Алла 

Іванівна 

 

вул. 

Житомирськ

а, 45, с. 

Кишин, 

Олевський р-

н, 

Житомирськ

а обл 

вул. Житомирська, 

45, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл 

0,36 - - 0,36 - 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

ради з питань земельних відносин охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 963 

 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки комунальної власності 

в користування на умовах оренди   

 

             Розглянувши заяву ФОП Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, 3, 

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

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

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

самоврядування в Україні»,  постановою Кабінету Міністрів України від 

26.05.2004р. № 677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:   

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

відведення земельної ділянки комунальної власності із земель промисловості в 

користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ) розташованої 

за адресою: вул. Промислова, 41-в, м. Олевськ, Житомирська область, 

орієнтовною площею 0,25 га. 

2. ФОП Особі, 1 звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

3. ФОП Особі, 1 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі в користування на умовах оренди, 

погоджений у встановленому законодавством  порядку, подати на чергову 

сесію міської ради для затвердження. 

4. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 
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земельних відносин міської ради Біленець Н.І. та  постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 964 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай) 

 

      Розглянувши заяви громадян Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, 

31, с.Майдан, Олевський район, Житомирська область; Особи, 2, проживає за 

адресою: вул.Адреса,3, с.Замисловичі, Олевський район, Житомирська область 

про затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) та надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, керуючись п. п. 9,16,17 Розділу 10 

Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 55 Закону України 

«Про землеустрій», ст. ст. 1,2,3,5,9 Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» 

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

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Червона Зірка» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

2. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Олевське» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

3. Надати дозвіл громадянам власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) замовити виготовлення технічної  документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
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місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

яка розташована на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів відповідно до додаткового 

списку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                  О.В. Омельчук 
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Додаток 
                                                                                                           до рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 14.02.2019 року №  964  

                                                                                                          «Про затвердження додаткового списку до  

                                                                                                       розподілу  земельних часток (паїв) 

                                                                                                       між власниками сертифікатів на право 

                                                                                                       на земельну частку (пай)» 

  

 

Додатковий список 

 

до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) реформованого КСП «Червона Зірка» на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Буднік 

Віктор 

Адамович 

05.05.1973 Житомирська 

область, 

Олевський р-н, 

с.Майдан, 

вул.Національн

ого 

визволення,31 

ВМ 

282750 

03 

січня 

1997 

року 

2678809212 ЖТ № 

0280936 

Рілля-30, 

кормові 

угіддя - 

30 

 

 

Додатковий список 

 

до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) реформованого КСП «Олевське» на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Бондар 

Василь 
Миколайов

ич 

02.01.1951 Житомирська 

область, 
Олевський р-н, 

с.Замисловичі, 

вул.Шевченка,3 

ВМ 

575929 

08 

грудня 
1998 

року 

1862912810 ЖТ № 

0314478 

Рілля-40, 

кормові 
угіддя - 

359 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 965 

 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про надання дозволу на  

виготовлення  звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки  

 

Розглянувши заяви Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, 64, 

с.Зубковичі, Олевський район, Житомирська область; Особи, 2, проживає за 

адресою: вул.Адреса,19, с.Покровське, Олевський район, Житомирська область  

ТОВ БП «Альфа ЛТД», зареєстрованого за адресою: вул.Герцена, 19, 

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

про експертну грошову оцінку на земельну ділянку комунальної власності 

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

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

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл Особі, 1 на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею  0,1500 га з 

метою надання у власність шляхом викупу для будівництва та обслуговування 

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

Житомирська, 2, с.Зубковичі, Олевський р-н,  Житомирська область, 

кадастровий номер1824483201:05:004:0021. 

2. Надати дозвіл Особі, 2 на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею  0,2788 га, з 

метою надання у власність шляхом викупу для будівництва та обслуговування 

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

4-б, с.Покровське, Олевський р-н,  Житомирська область, кадастровий номер 

1824484401:11:001:0010. 

3.  Надати дозвіл ТОВ БП «Альфа ЛТД»  на  виготовлення звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  призначення 

площею  0,179 га з метою надання у власність шляхом викупу для розміщення 
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та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства (Код 12.04 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. 

Герцена, 13-д, м. Олевськ,  Житомирська область, кадастровий номер 

 1824455100:01:011:0045. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова                                     О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 966 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про затвердження переліку земельних ділянок 

призначених для продажу права оренди 

на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами, надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою та 

агрохімічного паспорта поля, земельних ділянок 

 

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного 

фонду в ринкових умовах та навповнення міського бюджету, враховуючи 

інвестиційну привабливість земельних ділянок, відповідно до ст.ст. 12, 83, 122, 

124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, Закону «Про оренду землі», 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень», керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити перелік земельних ділянок комунальної власності Олевської 

міської ради Олевського району Житомирської області для продажу права 

оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами, згідно з 

додатком . 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                                                                                     О.В. Омельчук  

 

 

 
 

http://zt-rada.gov.ua/data/files/new/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%2840%29.doc
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Перелік земельних ділянок, призначених для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими 

лотами. 

п/п Місце розташування 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

 (код КВЦПЗ) 

Площа, га 

 

Кадастровий номер 

1 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 6,2335 

 
1824486200:10:000:0499 

2 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,1290 

 
1824486200:09:000:0335 

3 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
5,7930 

 
1824486200:04:000:0861 

4 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
36,7879 

 
1824486200:04:000:0863 

5 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

2,4937 
 

1824486200:09:000:0340 

6 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 7,7746 

 
1824486200:10:000:0501 

7 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

14,8961 
 

1824486200:09:000:0338 

8 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
5,2711 

 
1824486200:09:000:0337 

9 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 11,1566 
 

1824486200:04:000:0862 

10 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 15,9000 

 
1824487200:04:000:0357 

11 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

15,8000 
 

1824485600:03:000:0174 

12 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
57,7657 

 
1824484800:01:000:0429 

13 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

6,0858 
 

1824484800:01:000:0431 

14 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 16,4613 

 
1824484800:01:000:0432 

15 Житомирська обл.,  Землі запасу (16.00) 15,1466  1824484800:01:000:0433 



 65 

Олевський р-н. 

16 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 11,5406 

 
1824484800:01:000:0434 

17 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 10,3848 
 

1824484800:01:000:0435 

18 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 5,3370 

 
1824484800:06:000:0417 

19 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 18,1694 
 

1824484800:06:000:0418 

20 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 13,4455 

 
1824484800:06:000:0419 

21 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 15,5400 
 

1824484800:06:000:0420 

22 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 1,6514 

 
1824484800:06:000:0421 

23 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 8,8484 
 

1824482000:02:000:0019 

24 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 5,2471 

 
1824482000:02:000:0020 

25 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 1,5797 

 
1824482000:02:000:0021 

26 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 5,3877 

 
1824482000:02:000:0022 

27 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,5902 

 
1824485300:04:000:0142 

28 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
5,5977 

 
1824485300:05:000:0724 

29 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 6,1403 

 
1824485300:05:000:0725 

30 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 6,9814 

 
1824485300:04:000:0143 

31 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 10,2640 

 
1824485300:05:000:0726 

32 Житомирська обл.,  Землі запасу (16.00) 2,1324  1824488000:03:000:0361 



 66 

Олевський р-н. 

33 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 4,5641 

 
1824488000:05:000:0359 

34 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 6,5422 
 

1824488000:05:000:0360 

35 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 7,3560 

 
1824488000:05:000:0361 

36 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

8,0282 
 

1824488000:03:000:0362 

37 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
8,9648 

 
1824488000:03:000:0363 

38 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 1,4476 
 

1824487200:17:000:0070 

39 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
3,1055 

 
1824487200:17:000:0072 

40 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 3,7904 
 

1824487200:17:000:0073 

41 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,9854 

 
1824487200:17:000:0074 

42 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 4,6881 

 
1824487200:17:000:0075 

43 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
5,7751 

 
1824487200:04:000:0355 

44 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
10,6508 

 
1824487200:04:000:0356 

45 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
13,3274 

 
1824487200:10:000:0220 

46 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 15,1521 

 
1824482800:08:000:0194 

47 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
13,0669 

 
1824482800:08:000:0196 

48 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
4,6479 

 
1824482800:10:000:0014 

49 Житомирська обл.,  Землі запасу (16.00) 18,9322  1824485600:08:000:0467 
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Олевський р-н. 

50 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 7,2884 

 
1824485600:02:000:0065 

51 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 3,1611 
 

1824485600:10:000:0551 

52 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 17,6653 

 
1824485600:10:000:0550 

53 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 8,5040 
 

1824485600:08:000:0466 

54 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,6179 

 
1824485600:05:000:0234 

55 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 21,3122 
 

1824485600:08:000:0465 

56 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 9,3468 

 
1824485600:02:000:0064 

57 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 5,2042 
 

1824485600:02:000:0063 

58 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 10,1180 

 
1824484000:07:000:0227 

59 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 5,1810 

 
1824484000:13:000:0599 

60 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,8749 

 
1824484000:13:000:0598 

61 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 11,5218 

 
1824484000:13:000:0597 

62 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,5509 

 
1824484000:13:000:0596 

63 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 19,0391 

 
1824484000:07:000:0226 

64 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 8,3220 

 
1824484000:06:000:0392 

65 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 11,8549 

 
1824484000:07:000:0225 

66 Житомирська обл.,  Землі запасу (16.00) 5,8179  1824484000:07:000:0224 



 68 

Олевський р-н. 

67 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 10,3065 

 
1824484000:07:000:0223 

68 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 9,1180 
 

1824484000:13:000:0595 

69 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,5313 

 
1824484000:13:000:0594 

70 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 4,0324 
 

1824484000:05:000:0184 

71 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,8888 

 
1824484000:05:000:0183 

72 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 5,1885 
 

1824484000:05:000:0182 

73 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 9,6935 

 
1824484000:03:000:0514 

74 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 15,8637 
 

1824487600:08:000:0516 

75 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 16,5588 

 
1824487600:02:000:0426 

76 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 17,2306 

 
1824487600:07:000:0316 

77 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 22,7631 

 
1824487600:02:000:0425 

78 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 29,2373 

 
1824487600:02:000:0424 

79 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 30,1580 

 
1824487600:07:000:0315 

80 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 34,2718 

 
1824487600:08:000:0515 

81 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
86,8071 

 
1824487600:02:000:0423 

82 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
4,2861  

 
1824486200:06:000:0523 

83 Житомирська обл.,  Землі запасу (16.00) 10,9953  1824486400:08:000:0058 



 69 

Олевський р-н. 

84 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 13,8036 

 
1824486400:03:000:0153 

85 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 26,1943 
 

1824486400:05:000:0117 

86 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 12,5928 

 
1824486400:06:000:0066 

87 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 11,8275 
 

1824486400:09:000:0047 

88 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 11,2545 

 
1824486400:09:000:0048 

89 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 9,4438 
 

1824486400:03:000:0155 

90 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 5,2673 

 
1824486400:08:000:0059 

91 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 4,6223 
 

1824486400:06:000:0065 

92 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 4,4579 

 
1824486400:08:000:0060 

93 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 4,4220 

 
1824486400:03:000:0156 

94 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,2780 

 
1824486400:05:000:0118 

95 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,1047 

 
1824486400:08:000:0061 

96 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 1,2706 

 
1824486400:08:000:0062 

97 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
0,9859 

 
1824486400:08:000:0057 

98 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
7,4110 

 
1824486800:09:000:0038 

99 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
7,4021 

 
1824486800:09:000:0039 

100 Житомирська обл.,  Землі запасу (16.00) 3,5470  1824486800:09:000:0040 



 70 

Олевський р-н. 

101 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 9,0338 

 
1824486800:10:000:0131 

102 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

10,2938 
 

1824486800:10:000:0132 

103 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
13,5179 

 
1824486800:06:000:0745 

104 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 4,0350 
 

1824486800:09:000:0041 

105 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 4,5683 

 
1824486800:09:000:0042 

106 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 4,7864 
 

1824486800:10:000:0133 

107 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,6026 

 
1824484400:07:000:0126 

108 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 4,2245 
 

1824484400:07:000:0129 

109 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 7,3423 

 
1824484400:09:000:0109 

110 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 22,1484 

 
1824484400:09:000:0110 

111 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 35,5674 

 
1824484400:09:000:0111 

112 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 9,6644 

 
1824484400:09:000:0112 

113 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 13,8238 

 
1824484400:07:000:0727 

114 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
11,6098 

 
1824484400:07:000:0726 

115 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 14,1683 

 
1824484400:07:000:0124 

116 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
28,3936 

 
1824484400:07:000:0725 

117 Житомирська обл.,  Землі резервного фонду 28,8012  1824484400:10:000:0525 



 71 

Олевський р-н. (17.00) 

118 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 21,6828 

 
1824484400:04:000:0188 

119 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 19,7612 
 

1824484400:07:000:0724 

120 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 38,0633 

 
1824481300:06:000:0005 

121 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

9,1384 
 

1824481300:04:000:0186 

122 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 9,8523 

 
1824481300:03:000:0400 

123 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

6,7569 
 

1824483600:06:000:0513 

124 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
5,2724 

 
1824483600:06:000:0514 

125 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

3,7442 
 

1824483600:09:000:0295 

126 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
0,5926 

 
1824483600:03:000:0092 

127 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 24,7523 

 
1824483600:02:000:0131 

128 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
18,1088 

 
1824483600:02:000:0130 

129 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 8,4765 

 
1824483600:02:000:0129 

130 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 8,8855 

 
1824483600:02:000:0128 

131 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 4,4507 

 
1824483600:03:000:0093 

132 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
12,0396 

 
1824483600:06:000:0515 

133 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 5,4801 

 
1824483600:02:000:0127 

134 Житомирська обл.,  Землі запасу (16.00) 4,8393  1824483600:02:000:0126 



 72 

Олевський р-н. 

135 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 23,6512 

 
1824482400:08:000:0249 

136 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 4,7539 
 

1824482400:08:000:0248 

137 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 11,8394 

 
1824482400:08:000:0247 

138 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 19,8065 
 

1824482400:08:000:0246 

139 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 4,4627 

 
1824482400:03:000:0360 

140 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 5,0545 
 

1824482400:03:000:0359 

141 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,8703 

 
1824482400:03:000:0358 

142 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

34,7915 
 

1824482400:02:000:0405 

143 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 14,6740 

 
1824482400:03:000:0357 

144 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
7,8727 

 
1824486200:10:000:0507 

145 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
10,7268 

 
1824486200:10:000:0506 

146 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 4,3022 

 
1824481600:02:000:0301 

147 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
11,7919 

 
1824481600:07:000:0406 

148 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 1,0444 

 
1824486200:09:000:0341 

149 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 4,7566 

 
1824484400:09:000:0113 

150 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
32,8083 

 
1824483200:03:000:0656 

 Житомирська обл.,  Землі запасу (16.00) 2,1322  1824483200:03:000:0662 
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Олевський р-н. 

151 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 5,5945 

 
1824483200:03:000:0663 

152 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 3,4285 
 

1824483200:03:000:0666 

153 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,0274 

 
1824483200:03:000:0665 

154 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 6,3745 
 

1824483200:03:000:0664 

155 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 6,6793 

 
1824483200:03:000:0661 

156 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 5,7960 
 

1824483200:03:000:0672 

157 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,8745 

 
1824483200:03:000:0671 

158 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 7,0510 
 

1824483200:03:000:0670 

159 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 30,1769 

 
1824485600:08:000:0470 

160 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,8720 

 
1824483200:03:000:0669 

161 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,9091 

 
1824483200:03:000:0668 

162 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 19,0000 

 
1824486200:10:000:0512 

163 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
26,0041  

 
1824485300:05:000:0729 

164 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 11,2767 

 
1824485600:10:000:0553 

165 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 9,5126 

 
1824483200:03:000:0667 

166 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 23,9056 

 
1824483600:06:000:0521 

167 Житомирська обл.,  Землі запасу (16.00) 6,7699  1824483600:02:000:0133 
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Олевський р-н. 

168 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 10,2981 

 
1824483200:02:000:0237 

169 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 1,9422 
 

1824483200:02:000:0236 

170 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 5,2252 

 
1824486200:09:000:0344 

171 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 7,4325 
 

1824483200:03:000:0660 

172 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 5,1808 

 
1824483600:02:000:0132 

173 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 21,9310 
 

1824483200:02:000:0235 

174 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 4,6205 

 
1824486200:09:000:0342 

175 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 9,5437 
 

1824483200:03:000:0659 

176 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,9226 

 
1824487600:05:000:0096 

177 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,5580 

 
1824486200:10:000:0511 

178 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,0593 

 
1824485300:02:000:0115 

179 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,0149 

 
1824483600:04:000:0163 

180 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,9617 

 
1824483600:04:000:0162 

181 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 8,4118 

 
1824487600:09:000:0106 

182 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 5,4820 

 
1824487600:09:000:0105 

183 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,7340 

 
1824485300:04:000:0145 

184 Житомирська обл.,   Землі резервного фонду 2,3668  1824485600:02:000:0070 



 75 

Олевський р-н. (17.00) 

185 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 1,0325 

 
1824487600:09:000:0205 

186 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

 Землі резервного фонду 
(17.00) 

5,0139 
 

1824487600:02:000:0428 

187 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 1,5032 

 
1824485300:02:000:0114 

188 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

 Землі резервного фонду 
(17.00) 

2,0565 
 

1824487600:02:000:0427 

189 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 12,1793 

 
1824487600:07:000:0318 

190 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 1,3688 
 

1824485300:05:000:0727 

191 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 15,0171 

 
1824487600:07:000:0317 

192 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 1,1467 
 

1824483600:06:000:0517 

193 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,0537 

 
1824483600:06:000:0518 

194 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 0,3170 

 
1824483600:06:000:0516 

195 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 7,9453 

 
1824483600:04:000:0161 

196 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,0332 

 
1824483600:04:000:0160 

197 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,7100 

 
1824483600:04:000:0159 

198 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
9,2023 

 
1824488000:05:000:0355 

199 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 12,4375 

 
1824488000:05:000:0357 

200 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
2,6817 

 
1824487200:04:000:0352 

201 Житомирська обл.,  Землі запасу (16.00) 2,7116  1824487200:04:000:0353 
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Олевський р-н. 

202 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,0853 

 
1824487200:04:000:0354 

203 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 14,0496 
 

1824487200:08:000:0233 

204 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
19,4006 

 
1824487200:12:000:0526 

205 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

25,8474 
 

1824487200:11:000:0133 

206 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 78,0508 

 
1824482800:06:000:0066 

207 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

20,9154 
 

1824482800:08:000:0193 

208 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 18,6225 

 
1824482800:07:000:0119 

209 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 14,3957 
 

1824482800:08:000:0195 

210 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
9,5203 

 
1824482800:08:000:0197 

211 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 22,1699 

 
1824481600:02:000:0309 

212 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 17,4888 

 
1824485600:05:000:0338 

213 

Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Жубровичі 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
30,8611 

 

1824481600:04:000:0718 

214 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
15,7140 

 
1824481600:06:000:0315 

215 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 2,3827 
 

1824481600:06:000:0314 

216 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 19,0182 

 
1824486400:08:000:0063 

217 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 15,0085 
 

1824486400:09:000:0049 



 77 

 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 5,2055 

 
1824486400:03:000:0157 

218 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 3,3169 
 

1824481600:02:000:0292 

219 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 1,0623 

 
1824481600:02:000:0293 

220 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,8501 

 
1824481600:02:000:0294 

221 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,4862 

 
1824481600:02:000:0295 

222 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,1444 

 
1824481600:02:000:0297 

223 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 1,9953 

 
1824481600:02:000:0296 

224 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 1,9810 

 
1824481600:02:000:0298 

225 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,6395 

 
1824481600:02:000:0299 

226 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 17,2164 

 
1824481600:02:000:0300 

227 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 4,5274 
 

1824481600:02:000:0302 

228 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
12,7358 

 
1824481600:06:000:0305 

229 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 4,5968 
 

1824481600:06:000:0306 

230 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 1,4085 

 
1824481600:06:000:0309 

231 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 16,8762 
 

1824481600:06:000:0311 

232 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 9,0888 

 
1824481600:06:000:0310 

233 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

26,8868 
 

1824481600:06:000:0313 
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Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
37,7823 

 
1824481600:06:000:0312 

234 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 4,8921 
 

1824481600:07:000:0408 

235 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 0,4565 

 
1824481600:07:000:0410 

236 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 7,4905 

 
1824481600:07:000:0411 

237 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 20,9320 

 
1824481600:03:000:0185 

238 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
23,8700 

 
1824481600:04:000:0717 

239 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 3,5463 

 
1824481600:02:000:0306 

240 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 6,6860 

 
1824481600:02:000:0305 

241 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,5338 

 
1824481600:02:000:0304 

242 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,6529 

 
1824481600:02:000:0303 

243 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 14,7542 
 

1824481600:04:000:0714 

244 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 14,4932 

 
1824481600:06:000:0304 

245 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

7,4996 
 

1824483200:03:000:0499 

246 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
10,6467 

 
1824483200:03:000:0501 

247 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 12,5355 
 

1824481300:07:000:0235 

248 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
5,2580 

 
1824481300:07:000:0236 

249 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

23,6693 
 

1824481300:08:000:0206 
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Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
56,1895 

 
1824481300:08:000:0207 

250 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

28,4080 
 

1824481300:05:000:0297 

251 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
18,2834 

 
1824481300:02:000:0107 

252 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 12,4635 

 
1824481300:02:000:0108 

253 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 24,4298 

 
1824484000:06:000:0345 

254 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі 

сільськогосподарського 
призначення (01.02) 

9,9000 

 

1824485300:02:000:0087 

255 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.02) 

30,2000 

 

1824485300:02:000:0090 

256 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.02) 

13,7311 

 

1824485300:02:000:0089 

257 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі 
сільськогосподарського 

призначення (01.02) 

26,7308 
 

1824485300:02:000:0088 

258 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 66,6038 

 
1824485300:05:000:0679 

259 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі запасу (16.00) 

ЛОПАТИЧІ 
30,0000 

 
1824485300:05:000:0678 

260 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 19,1151 

 
1824485600:05:000:0221 

261 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 16,0688 

 
1824485600:05:000:0222 

262 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 

(17.00) 
40,6613 

 
1824485600:06:000:0286 

263 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 45,9028 

 
1824486400:05:000:0115 

264 Житомирська обл.,  Землі 14,0000  1824486800:05:000:0007 
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Олевський р-н. сільськогосподарського 

призначення (01.02) 

265 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі резервного фонду 
(17.00) 

11,0364 
 

1824487200:08:000:0151 

266 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 12,8778 

 
1824487200:08:000:0152 

267 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 12,1256 

 
1824487200:07:000:0029 

268 
Житомирська обл.,  
Олевський р-н. 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення (01.02) 

4,7999 

 

1824487200:04:000:0268 

269 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі 
сільськогосподарського 

призначення (01.02) 

5,7000 
 

1824487200:04:000:0267 

270 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 

Землі 

сільськогосподарського 
призначення (01.02) 

8,8967 

 

1824488000:05:000:0354 

271 
Житомирська обл.,  

Олевський р-н. 
Землі запасу (16.00) 2,0565 

 
1824483600:06:000:0520 

 

 
 

 

Начальник управління земельних відносин        Н.І. Біленець
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 967 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про затвердження звітів про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяви Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, 29, м. 

Олевськ, Житомирська область; Олевського міського споживчого товариства, 

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

область; Олевської районної спілки споживчих товариств, зареєстрованого за 

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

Лопатицького сільського споживчого товариства, зареєстрованого за адресою: 

вул.Володимирська,3, м.Олевськ, Житомирська область; ФОП Особи, 2, 

проживає за адресою: вул.Адреса, 25, м.Олевськ, Житомирська область, 

керуючись ст.128 Земельного Кодексу України, Законом України «Про оцінку 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0366 га, яка 

розташована за адресою: вул. Пушкіна,44, м. Олевськ, Житомирська область, з 

метою продажу (викупу) в сумі 21 663,54 грн. (без ПДВ) (двадцять одна тисяча 

шістсот шістдесят три гривні 54 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної 

ділянки становить 59,19 грн. (без ПДВ), яка перебуває у користуванні на 

умовах оренди та має цільове призначення для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Пушкіна,44, м. Олевськ,  Житомирська область, 

кадастровий номер 1824455100:02:039:0026 між міською радою та Особою, 1 за 
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ціною 21 960,00 грн. (без ПДВ) (двадцять одна тисяча дев’ятсот  

шістдесят гривень 00 коп.) (без ПДВ)). 

Вартість 1кв.м = 60,00 грн. 
2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0715 га, яка 

розташована за адресою: вул. Центральна,79, с.Юрове, Олевський р-н, 

Житомирська область з метою продажу (викупу) в сумі 22 664,05 грн. (без 

ПДВ) (двадцять дві тисячі шістсот сорок чотири гривні 05 коп.) (без ПДВ)).  

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить 31,67 грн. (без ПДВ), яка 

перебуває у користуванні на умовах оренди та має цільове призначення для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Центральна,79, с.Юрове, Олевський р-н,  

Житомирська область, кадастровий номер1824488001:04:001:0008 між міською 

радою та Олевським міським споживчим товариством за ціною 22 880,00 грн. 

(без ПДВ) (двадцять дві тисячі вісімсот вісімдесят гривень 00 коп.) (без ПДВ)). 

 Вартість 1кв.м = 32,00 грн. 

3. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0796 га, яка 

розташована за адресою: вул. Набережна,38, с.Кам’янка, Олевський р-н, 

Житомирська область з метою продажу (викупу) в сумі 25 591,40 грн. (без 

ПДВ) (двадцять п’ять тисяч п’ятсот дев’яносто одна гривня 40 коп.) (без ПДВ)).  

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить 32,15 грн. (без ПДВ), яка 

перебуває у користуванні на умовах оренди та має цільове призначення для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Набережна,38, с.Кам’янка, Олевський р-н,  

Житомирська область, кадастровий номер1824483601:05:036:0005 між міською 

радою та Олевською районною спілкою споживчих товариств за ціною 25 

591,40 грн. (без ПДВ) (двадцять п’ять  тисяч п’ятсот дев’яносто одна гривня 40 

коп.) (без ПДВ)).  

Вартість 1кв.м = 32,15  грн. 

4. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0221 га, яка 

розташована за адресою: вул. Малікова,49, с.Хочине, Олевський р-н, 

Житомирська область з метою продажу (викупу) в сумі 6 937,19 грн. (без ПДВ) 

(шість тисяч дев’ятсот тридцять гривень 19 коп.) (без ПДВ)).  

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить 31,39 грн. (без ПДВ), яка 

перебуває у користуванні на умовах оренди, та має цільове призначення для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 



 83 

розташована за адресою: вул. Малікова,49, с.Хочине, Олевський р-н, 

Житомирська область, кадастровий номер1824487601:03:003:0008, між міською 

радою та Олевським міським споживчим товариством за ціною6 937,19 грн. 

(без ПДВ) (шість тисяч дев’ятсот тридцять гривень 19 коп.) (без ПДВ)). 

 Вартість 1кв.м = 31,39 грн. 

5. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0155 га, яка 

розташована за адресою: площа Перемоги,3, с. Зольня, Олевський р-н, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 5 006,50 грн. (без ПДВ) 

(п’ять тисяч шість гривень 50 коп.) (без ПДВ)).  

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить 32,30 грн. (без ПДВ), яка 

перебуває у користуванні на умовах оренди та має цільове призначення для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: площа Перемоги,3, с. Зольня, Олевський р-н,  

Житомирська область, кадастровий номер1824482801:03:016:0005 між міською 

радою та Олевським міським споживчим товариством за ціною5 006,50 грн. 

(без ПДВ) (п’ять тисяч шість гривень 50 коп.) (без ПДВ)).  

 Вартість 1кв.м = 32,30 грн. 

6. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0190 га, яка 

розташована за адресою: вул. Морозова, 4-а, с. Зольня, Олевський р-н, 

Житомирська областьи з метою продажу (викупу) в сумі 6 028,70 грн. (без 

ПДВ) (шість тисяч двадцять вісім гривень 70 коп.) (без ПДВ)).  

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить 31,73 грн. (без ПДВ), яка 

перебуває у користуванні на умовах оренди та має цільове призначення для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Морозова, 4-а, с. Зольня, Олевський р-н,  

Житомирська область, кадастровий номер1824482801:03:014:0001 між міською 

радою та ФОП Особо, 2 за ціною 6 080,00 грн. (без ПДВ) (шість тисяч 

вісімдесят гривень 00 коп.) ( без ПДВ)). 

 Вартість 1кв.м = 32,00 грн. 

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 

            

                                                          



 84 

                                                                                                          

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 968 

 

ХХХVІІ сесія                VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши заяву Особи, 1, проживає за адресою: с.Тепениця, 

Олевський район, Житомирська область та надані документи, керуючись ст.25 

Земельного кодексу України, ст.ст.1,2,3,5,9 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», ст.ст.27,28,55 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Особі, 1 технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 1,8778 га на території Олевської міської ради Олевського 

району Житомирської області, яка розроблена ТОВ «Кадастровий центр». 

 

2. Виділити в натурі Особі, 1 земельні ділянки загальною площею 1,8778 в т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 1,0253 га, кадастровий номер 

1824487200:10:000:0168 та земельна ділянка (пасовища) площею 0,8525 га, 

кадастровий номер 1824487200:12:000:0394. 

 

3.Відмітити, що абороняється приступати до використання земельних ділянок 

до встановлення їх меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що 

посвідчує право на них та державної реєстрації. 

 

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

достовірність та якість технічної документації. 
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5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 969 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі 

 

Розглянувши заяви Особи, 1, проживає за адресою:вул. Адреса, 13, 

с.Забороче, Олевського району, Житомирської області; ТОВ «Олевська 

сільгосптехніка», зареєстроване за адресою:вул.Покальчука, 15, м.Олевськ, 

Житомирська область та  надані документи, керуючись ст. 12, 92, 93, 95, 96, 

120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 

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

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити Особі, 1 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

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

загальною площею 0,1414 га за адресою: вул. Миру, 53-а, с.Забороче, 

Олевського району, Житомирської області, кадастровий номер 

1824484003:01:002:0019, який розроблено ПП «АНДВОЛ» .  

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

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ). 

2. Затвердити ТОВ «Олевська сільгосптехніка» проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ) з 

метою передачі її в користування на умовах оренди загальною площею 5,2730 

га за адресою: вул. Покальчука, 15, м. Олевськ, Житомирська область, 

кадастровий номер1824455100:01:021:0041, який розроблено ПП «АНДВОЛ» . 
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3. Затвердити ТОВ «Олевська сільгосптехніка» проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ) з 

метою передачі її в користування на умовах оренди загальною  площею 0,0792 

га за адресою: вул. Олексія Береста, 44, м. Олевськ, Житомирська область, 

кадастровий номер1824455100:01:015:0070, який розроблено ПП «АНДВОЛ» 

4. Встановити орендну плату в розмірі 3 % від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ). 

5. Особі, 1, ТОВ «Олевська сільгосптехніка» в місячний термін укласти та 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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

достовірність та якість передбачених проектом землеустрою. 

7. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути дані 

земельні ділянки у відання міської ради у стані придатному для подальшого їх 

використання за призначенням або звернутись до Олевської міської ради не 

пізніше ніж за тридцять днів до закінчення договору оренди землі щодо його 

поновлення. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 970 

ХХХVІІ сесія             VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  

(в адміністративних межах Калинівської та Покровської сільських 

рад) та надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільсько- 

господарського виробництва ТОВ «Лугинська зернова компанія» 

з метою передачі у користування на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Лугинська зернова компанія», зареєстрованого 

за адресою: вул.Героїв Небесної сотні,32, смт.Лугини, Лугинський район, 

Житомирська область, керуючись ст.83 Земельного кодексу України, ст.1285 

Цивільного кодексу, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини орієнтовною площею  230,0 га,  

які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах Калинівської сільської ради), згідно додатку. 

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) із земель не переоформлених земельних часток 

(паїв), які знаходяться на території адміністративного підпорядкування 

Олевської міської ради(в адміністративних межах Калинівської  сільської ради) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за 

КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського призначення з метою передачі у 

користування на умовах оренди загальною площею 230,0 га, згідно додатку. 

3.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини орієнтовною площею – 90,0 га, які 
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знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської 

ради (в адміністративних межах Покровської сільської ради), згідно додатку. 

4.Надати дозвіл ТОВ «Лугинська зернова компанія» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) із земель не переоформлених земельних часток 

(паїв), які знаходяться на території адміністративного підпорядкування 

Олевської міської ради (в адміністративних межах Покровської сільської ради) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за 

КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського призначення з метою передачі у 

користування на умовах оренди орієнтовню площею 90,0 га, згідно додатку. 

5.ТОВ «Лугинська зернова компанія» звернутися до суб’єкта господарювання, 

що є виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

6.ТОВ «Лугинська зернова компанія» подати на затвердження розроблену у 

відповідності до чинного законодавства технічну документацію щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі в користування на умовах 

оренди, погоджену у встановленому законодавством порядку, на чергову 

сесію міської ради. 

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  

(в адміністративних межах бувшої Покровської сільської ради) 

 та надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  ФГ «Любава сад 2014» 

з метою передачі у користування на умовах оренди 

 

Розглянувши заяви ФГ «Любава сад 2014», зареєстрованого за адресою: 

вул.Бойка,45, с,Жорнище, Іллінецький район, Вінницька область, керуючись 

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

України «Про місцеве самоврядування» враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею – 5,9072 га,  

які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах бувшої Комсомольської (Покровської) сільської ради), 

згідно  додатку  (додається) . 

2.Надати дозвіл ФГ «Любава сад 2014»,  на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельних ділянок в 

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

знаходяться на території адміністративного підпорядкування Олевської міської 

ради(в адміністративних межах бувшої Комсомольської (Покровської)  

сільської ради) Житомирської області, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  із земель 

сільськогосподарського призначення з метою передачі у користування на 

умовах оренди загальною площею 5,9072  га згідно додатку  (додається). 
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3.ФГ «Любава сад 2014»  звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

4.ФГ «Любава сад 2014»,  подати  на затвердження розроблену у відповідності 

до чинного законодавства технічну документацію щодо відведення земельних 

ділянок з метою передачі в користування на умовах оренди погоджену у 

встановленому законодавством порядку на чергову сесію міської ради.  

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

Міський голова                                     О.В. Омельчук    
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про надання дозволу на розробленння 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток(паїв) ТОВ «Агроуспіх -1» 

на території Олевської міської ради 

 

Відповідно до статей 17, 22, 93, 124, 126 Земельного Кодексу України, 

статті 288 Податкового Кодексу України, статей 15, 21 Закону України «Про 

оренду землі, статті 13 Закону України « Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 22, 

25 Закону України «Про землеустрій» та враховуючи заяву ТОВ «Агроуспіх -1» 

від 04 січня 2019 року про надання дозволу на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) з метою передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

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

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) з метою передачі в оренди нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв) із земель реформованого КСП «Нива» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на території 

Олевської міської ради Олевського району Житомирської області за межами 
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населених пунктів, загальною площею 80,14 га, в тому числі рілля площею 

53,11га, кормові угіддя 27,03 га площею згідно додатку.  
2. Надати дозвіл ТОВ «Агроуспіх -1» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) з метою передачі в оренди нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв) із земель реформованого СТОВ «Червоний партизан» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області за 

межами населених пунктів, загальною площею 220,0 га, згідно додатку. 

3. Рекомендувати ТОВ «Агроуспіх -1»: 

- замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) у землевпорядній організації, яка 

має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання землевпорядних робіт; 

- виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) подати  на затвердження розроблену 

у відповідності до чинного законодавства технічну документацію щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі в користування на умовах 

оренди погоджену у встановленому законодавством порядку на чергову сесію 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                  О.В. Омельчук   
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток(паїв) ФГ «Любава сад 2014» 

на території Олевської міської ради 

 

  Відповідно до статей 17, 22, 93, 124, 126 Земельного Кодексу України, 

статті 288 Податкового Кодексу України, статей 15, 21 Закону України «Про 

оренду землі, статті 13 Закону України « Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 22, 

25 Закону України «Про землеустрій» та враховуючи заяву ФГ «Любава сад 

2014» від 03 січня 2019 року про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області за межами населених пунктів 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл ФГ «Любава сад 2014» на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) з метою передачі в оренди нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв) із земель реформованого СТОВ «Червоний партизан» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області за 

межами населених пунктів, загальною площею 44,0 га, в тому числі рілля 

площею 16,0га,а саме: №№ з 191 по 200 та з 229 по 244; кормові угіддя площею 
28,0 га, а саме: №№ з 404 по 460 . 
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2. Рекомендувати ФГ «Любава сад 2014»: 

- замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) у землевпорядній організації, яка 

має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання землевпорядних робіт; 

- виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) подати  на затвердження розроблену 

у відповідності до чинного законодавства технічну документацію щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі в користування на умовах 

оренди погоджену у встановленому законодавством порядку на чергову сесію 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова                                  О.В. Омельчук     
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток(паїв) Особі, 1 

на території Олевської міської ради 

 

     Відповідно до статей 17, 22, 93, 124, 126 Земельного Кодексу України, статті 

288 Податкового Кодексу України, статей 15, 21 Закону України «Про оренду 

землі, статті 13 Закону України « Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 22, 

25 Закону України «Про землеустрій» та враховуючи заяву Басюка Валерія 

Анатолійовича від 05.02. 2019 року про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області за межами населених пунктів 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл Особі, 1 на розроблення  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою 

передачі в оренди нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) із 

земель реформованого СТОВ «Червоний партизан» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Олевської 

міської ради Олевського району Житомирської області за межами населених 
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пунктів (с.Михайлівка), загальною площею 15,11 га, в тому числі рілля 

площею 15, 11га,а саме: №№ з 666 по 685. 

2. Рекомендувати Особі, 1:  

- замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) у землевпорядній організації, яка 

має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання землевпорядних робіт; 

- виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) подати  на затвердження розроблену 

у відповідності до чинного законодавства технічну документацію щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі в користування на умовах 

оренди погоджену у встановленому законодавством порядку на чергову сесію 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                  О.В. Омельчук     
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 971 

 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про внесення змін у рішення ХХІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання 

від 08.02.2018 року № 486 

 

З метою виправлення технічної помилки у рішенні XXІІІ сесії Олевської 

міської ради VII скликання від 08.02.2018 р. №486 «Про прийняття до 

управління Олевської міської ради не переоформлених земельних часток (паїв), 

які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с.Стовпинка, с.Держанівка, с.Покровське) та 

укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», 

керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 88, 89, 96, 116, 118, 119, 120, 121, 131 та п. 7 Х 

Розділу Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 

50, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Внести зміни у рішення XXІІІ сесії Олевської міської ради VII скликання від 

08.02.2018 р. № 486 «Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради (в адміністративних межах 

с.Стовпинка, с.Держанівка, с.Покровське) та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення» виклавши пункти 1, 2 у новій редакції: 

«1.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 17,5015 га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с.Стовпинка, с.Держанівка) та надати дозвіл ТОВ 

«Агроуспіх-1» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
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встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) із земель не переоформлених земельних часток (паїв), згідно 

додатку. 

2.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 22,1448 га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с.Покровське) та надати дозвіл ТОВ «Агроуспіх-1» на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

переоформлених земельних часток (паїв), згідно додатку». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                                                                                     О.В.Омельчук  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 972 

 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про вилучення земельної ділянки 

комунальної власності  

 

Розглянувши заяву Особі, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, 10а, м. 

Дніпро про вилучення земельної ділянки, керуючись ст.ст. 12, 122 Земельного 

кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Вилучити у громадянки Особи, 1 земельну ділянку надану рішенням ХХХ 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 09.08.2018 року № 734 «Про 

вилучення земельної ділянки та надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва» орієнтовною площею 0,12 га, розташовану за адресою: вул. 

Степова, 1-а, м.Олевськ, Житомирська обл.  

2. Долучити земельну ділянку орієнтовною площею 0,12 га, розташовану за 

адресою: вул. Степова, 1-а, м.Олевськ, Житомирська обл, до земель запасу 

міської ради. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова                                  О.В. Омельчук  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 973 

 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) з метою передачі її 

в користування на умовах оренди 

для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 

 

Розглянувши заяву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ОЛЕВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

№ 10», зареєстрована за адресою: вул. Покальчука, 15, м. Олевськ, Олевський 

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

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

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ОЛЕВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА 

№ 10», на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості), з метою передачі у користування на умовах оренди для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

розташованої за адресою: вул. Покальчука, 15-б, м. Олевськ, Олевський р-н, 

Житомирська обл., орієнтовною площею 0, 6990 га. 

2. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОЛЕВСЬКА 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 10» 

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

виготовленню технічної документації із землеустрою. 

3. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОЛЕВСЬКА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 10» 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі в користування на умовах оренди, погоджену у встановленому 

законодавством порядку, в місячний термін подати на затвердження чергової 

сесії міської ради 

4. Виготовлення документації із землеустрою є комерційним ризиком 

замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 974 

 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про припинення дії договорів 

на управління спадщиною з метою 

виправлення технічної помилки 

 

Розглянувши заяву Особі, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, 7-А, 

с.Тепениця, Олевський район, Житомирська область про припинення дії 

договору на управління спадщиною у зв’язку з технічною помилкою, 

керуючись ст.1285 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням І сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 17.01.2017 року № 11 «Про реорганізацію сільських (селищних) 

рад, що об’єдналися та входять до складу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договорів на управління спадщиною укладених Тепеницькою 

сільською радою з ТОВ «Мрія Олевськ 2012» стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824487200:05:000:0096  загальною площею 1,1023 га; 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0035 загальною площею 1,1995 га, 

розташованих на території бувшої Тепеницької сільської ради, Олевський р-н, 

Житомирська область, з метою виправлення технічної помилки у зв’язку з тим, 

що власником земельних ділянок: 

 - кадастровий номер 1824487200:05:000:0096 загальною площею 1,1023 га; 

 - кадастровий номер1824487200:12:000:0035 загальною площею 1,1995 га, 

 відповідно до державного Акту на право власності на земельну ділянку, є 

Особа, 1.  

2. Повідомити ТОВ «Мрія Олевськ 2012» про припинення дії договорів на 

управління спадщиною стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824487200:05:000:0096 загальною площею 1,1023 га; 

 



 104 

 -кадастровий номер 1824487200:12:000:0035  загальною 

площею 1,1995 га. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     О.В. Омельчук  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 975 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для іншого 

історико-культурного призначення  

 

Розглянувши звернення «Фонду Меморіал убитим євреям Європи», 

зареєстрованого GeorgenstraBe,23, D-10117 Berlin про виділення та 

забезпечення документального оформлення земельної ділянки на околиці 

с.Бацеве Олеського району житомирської області для облаштування місця 

пам’яті вбивства табору ромів влітку 1943 року, керуючись ст.12 Земельного 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Замовити на договірних умовах з проектною землевпорядною організацією 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для іншого історико-культурного призначення (Код 

08.03 за КВЦПЗ) із земель запасу, площею 0.025 га, яка розташована за 

адресою: с.Бацеве, Олевський район, Житомирська область. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, погоджений у встановленому законодавством порядку, подати на 

затвердження чергової сесії. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 Міський голова                          О.В. Омельчук  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 976 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту м. Олевськ 

Житомирської області 

 

Розглянувши Генеральний план міста Олевськ Житомирської області, 

затверджений рішенням ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

17.01.2019 року № 917 «Про затвердження Генерального плану м.Олевськ 

Житомирської області», керуючись ст.ст.12, 173, 174,175,185,186 Земельного 

Кодексу України, ст.ст.19, 25,26 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту м.Олевськ Житомирської області. 

2. Замовити на договірних умовах з проектною землевпорядною організацією 

розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту м.Олевськ Житомирської області.  

3.Матеріали, отримані за результатами розроблення та погодження проекту із 

землеустрою, подати на розгляд та затвердження у порядку, встановленому 

чинним законодавством України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 977 

ХХХVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 14.02.2019 року  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

 та укладання договору оренди земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву ФОП Особі, 1, проживає за адресою: вул. 

Молодіжна,11, м. Олевськ, Житомирська область та надані документи, 

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

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

України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити ФОП Особі, 1 технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), 

загальною площею 0,0455 га, за адресою: вул. Промислова, 1, м.Олевськ, 

Олевський р-н, Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:01:032:0138, який розроблено ПП «АНДВОЛ». 

 

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

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ). 

 

3. ФОП Ничипорчуку Сергію Адамовичу в місячний термін укласти та 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки, відповідно до вимог чинного 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                       О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ № 978 

ХХХVII сесія          VІІ скликання 

 

від 14.02.2019 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка) 
 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 144 

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

України, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ). 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 
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3. Громадянам, згідно додатку, розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою подати в 

місячний термін на затвердження до міської ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 
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                  Додаток 

до рішення ХХХVII сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 14.02.2019 року №978 «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 

СПИСОК 

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

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’я , по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва і 

обслуговуванн

я житлового 

будинку, 

господарських   

будівель і  

споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Лєпей Наталія 
Володимирівна 

вул. Пушкіна 72,  
м. Олевськ,  
Олевський р-н, 
Житомирська обл. 

вул. Пушкіна, 72 
м. Олевськ,  
Олевський р-н, 
Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

2 Ковальчук Тетяна 

Вікторівна 

вул. Центральна. 58, 

с.Перга, Олевський район, 
Житомирська область 

вул. Леоніда Галицького, 

27, с. Перга , Олевський 
район, Житомирська 
область 

0,0600 0,0600 

3 Голик Євгеній 
Васильович 

вул. Олевської республіки, 
74-а, м. Олевськ, 
Житомирська обл. 

вул. Олевської республіки, 
74-а, м. Олевськ, 
Житомирська обл. 

0,0800 0,0800 

4 Шинкар Олександр 
Володимирович 

вул. Січових Стрільців, 27, 
м. Олевськ, 
Житомирська обл. 

вул. Січових Стрільців, 27, 
м. Олевськ, 
Житомирська обл. 

0,0700 0,0700 

5 Гайченя Оксана 

Іванівна 

вул. Шкільна, 1,  

с. Кишин, Олевський р-н, 
Житомирська обл. 

вул. Шкільна, 1, 

с. Кишин, Олевський р-н, 
Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

6 Попович Володимир 
Миколайович 

вул. Богдана 
Хмельницького, 48-а, м. 
Олевськ, Житомирської 
обл. 

вул. Богдана 
Хмельницького, 48-а, м. 
Олевськ, Житомирської 
обл. 

0,1000 0,1000 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 

  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ № 979 

ХХХVII сесія        VІІ скликання 

 

від 14.02.2019 року  

     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

для ведення особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян  про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського 

господарства, на підставі ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 

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

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ). 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого селянського 

господарства. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати право 
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власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 
Додаток 

до рішення ХХХVII сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 14.02.2019 року  № 979 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність,земельної ділянки для будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд та для ведення особистого 

селянського господарства» 

 

 
СПИСОК 

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

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

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

будівель і споруд, для ведення особистого селянського господарства. 

 

 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для будів 

ництва і 

обслугов

ування 

житловог

о 

будинку 

господарс

ьких 

будівель    

і споруд 

га 

Для 

ведення 

особистого 

селянського 

спор 

господ, га 
Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Рудницький Геннадій 

Карлович 

вул. О.Кошового, 20, 

м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. О.Кошового, 20, 

м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - 1824455100:02:018:0038 

2 Євгеньєва Олена 

Миколаївна 

вул.Ушинського 36, 

кімн.121 

м.Київ 

вул. Центральна, 32, 

с. Тепениця 

Олевський район 

Житомирська область 

0,2500 0,2500 - 1824487201:09:004:0005 

3 Савченко Микола 

Дмитрович 

вул. Зелена, 17 ,  

с. Кишин, 

Олевський район, 

Житомирська область 

вул. Зелена, 17 ,  

с. Кишин,  

Олевський район, 

Житомирська область 

0,7846 0,2500 0,5346 1824484001:11:007:0015     

1824484001:11:007:0014 

4 Карпов Олег 

Олександрович 

вул. Пушкіна, 26,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Пушкіна, 26 кв.2, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0986 0,0986 - 1824455100:02:034:0042 

5 Мардусевич Дана 

Борисівна 

вул. Л.Українки, 46,  

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирської обл. 

вул. Садова, 49,  

с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.  

0,2400 0,2400 - 1824486202:05:001:0151 

6 Котвицький Олександр 

Леонідович 

вул. Лукаша М., 4, 

 м. Львів. 

вул. Олевської 

республіки, 100, 

0,1000 0,1000 - 1824455100:02:008:0039 
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 м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

7 Макарчук Валентина 

Лаврентіївна 

вул. Л.Українки, 77, 

 с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Л.Українки, 77, 

 с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824486202:05:004:0061 

8 Гриб Василь 

Анатолійович 

вул. Ахматової, 15, кв. 

284, 

 м. Київ. 

вул. С. Шепетька, 12, 

с. Сущани, 

 Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824486801:02:003:0065 

9 Бочковська Марія 

Володимирівна 

вул. Свято-

Миколаївська, 37,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Свято-

Миколаївська, 37,  

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0370 0,0370 - 1824455100:01:030:0068 

10 Павленко Галина 

Михайлівна 

вул. Сонячна, 4,  

с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Сонячна, 4, 

 с. Кишин,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,5000 0,2500 0,2500 1824484001:11:001:0029 

1824484001:11:001:0030 

 

11 Патюк Віталій 

Васильович 

вул. Ковпака, 17, 

 с. Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Ковпака, 17,  

с. Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824482401:04:005:0009 

12 Павлюк Олександр 

Сергійович 

пров. Садовий, 1, 

 м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 13,  

с. Майдан,  

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824485601:07:010:0001 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                       Р І Ш Е Н НЯ  № 980 

 

ХХХVII сесія         VІІ скликання 

 

від 14.02.2019 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка), для індивідуального садівництва,  

для ведення особистого селянського господарства  

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного 

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

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновок постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ) та для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), із земель сільськогосподарського 

призначення. 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою та продовж шести місяців виготовити проект землеустрою. 
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3. Громадянам, згідно додатку, проекти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради. 

4.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук    

           

 
Додаток 

до рішення ХХХVII сесії Олеської міської ради VІІ 

скликання від 14.02.2019 № 980 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства»  

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

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для  індивідуального  

садівництва, для ведення особистого селянського господарства. 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтов

на площа 

га 

Для 

будівництв

а та 

обслуговув

ання  

житлового 

будинку, 

господарсь

ких 

будівель і 

споруд 

(присадибн

а ділянка), 

га 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва,  

га 

Для 

ведення 

особисто

го 

селянськ

ого 

господ 

царства, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Богданець Ілля 
Михайлович 

вул. Інтернаціональна, 6, 
кв.2 ,  
м. Олевськ,  
Олевський р-н, 
Житомирська обл. 

вул. Західна, 23-а, 
с. Кишин,  
Олевський р-н, 
Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 

2 Фещук Олена 
Василівна 

вул. Зелена, 5,  
с. Кишин,  
Олевський район, 

Житомирська область 

вул. Зелена, 5, 
с. Кишин, Олевський 
район, Житомирська 

область 

0,4000 - - 0,4000 

3 Басюк Анатолій 
Вікторович 

вул. Залізнична, 22,  
м. Олевськ,  
Житомирська обл. 

вул. Залізнодорожна, 13,  
с. Тепениця, 
Олевського району 
Житомирська область 

0,2500 0,2500 - - 

4 Шинкар Надія 

Олексіївна 

вул. Інтернаціональна, 36А, 

кв.16,  
м. Олевськ,  
Житомирська обл. 

вул. Молодіжна,  

м. Олевськ,  
Житомирська обл. 

0,1200 - 0,1200 - 

5 Рабош Валентина 
Степанівна 

вул. Семенська, 57, 
 с. Кишин,  
Олевського р-ну, 

вул. Семенська, 57,  
с. Кишин,  
Олевського р-ну, 

0,2700 - - 0,2700 
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Житомирської обл.  Житомирської обл.  

6 Вінійчук 
Олександр 
Васильович 

вул. Гетьмана 
Сагайдачного, 7, кв.2,  
м. Олевськ,  
Житомирська обл. 

вул. Лугова, 
 м. Олевськ, 
Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - - 

7 Горпиніч Інна 
Анатоліївна 

вул. Переїздна, 13А,  
смт. Нові Білокоровичі, 
Олевського р-ну, 
Житомирська обл. 

вул. Степова, 1-а,  
м. Олевськ,  
Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - - 

8 Попович 
Володимир 
Миколайович 

вул. Богдана 
Хмельницького, 48-а,  
м. Олевськ,  

Житомирської обл. 

вул. Богдана 
Хмельницького, 48-а,  
м. Олевськ, 

 Житомирської обл. 

0,0300 - 0,0300 - 

9 Гайченя Крістіна 
Миколаївна  

вул. Житомирська, 45,  
с. Кишин, Олевський р-н, 
Житомирська обл. 

вул. Нова, 12,  
с. Кишин, Олевський р-н, 
Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 

 
 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 981 

ХХХVII сесія        VІІ скликання 

 

від 14.02.2019 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

для індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів,  керуючись ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 

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

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та для 

будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для індивідуального 
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садівництва, для ведення особистого селянського господарства 

та для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

власності на земельну ділянку. 

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

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання земельної 

ділянки до реєстрації права власності та про цільове використання земельних 

ділянок. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
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Додаток 
до рішення ХХХVII сесії Олевської міської  ради 

VІІ скликання від 14.02.2019 року № 981 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів»  

 

СПИСОК 

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

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

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів 

 

 
 
 

№ 
п/
п 

 
 
 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

 
 

Місце 

проживання 

 
 
 

Адреса 
земельної 
ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вуванн

я 

житлов

ого 

будинк

у, 

господа

рських 

будівел

ь і 

споруд,  

га 

Для 

індивідуа

льного  

садівниц

тва,     га 

Для 

ведене 

особис

то ос 

селянс

ького 

господ 

арства, 

га 

Для 

будівн

ицтва  

індиві

дуальн

их 

гаражі

в, га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Савченко  
Тетяна 
Миколаївна 

вул. Зелена, 17, 
с. Кишин 
Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

вул. Промислова, 
8, 
 с.Соснівка, 
Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

0,1500 0,1500 - - - 1824487204:14:004:0023 

2 Козловець  
Надія Федорівна 

вул. Григорія 
Сковороди, 13, 
м.Олевськ 
Олевський 
район, 
Житомирська 
область 

вул. Григорія 
Сковороди, 13, 
м.Олевськ 
Олевський 
район, 
Житомирська 
область 

0,0187  0,0187   1824455100:01:006:0055 

3 Омельченко 

Олександр 
Олексійович 

вул. Незалежна, 

2б, кв.13,  
смт. Дружба, 
Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

вул. Промислова, 

21, с. Соснівка, 
Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

0,1500 0,1500 - - - 1824487204:14:004:0025 

4 Войтюк 
 Олег 

Миколайович 

вул. Незалежна, 
2, кв.5,  

смт. Дружба, 
Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

вул. Промислова, 
11, 

 с. Соснівка, 
Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

0,1500 0,1500 - - - 1824487204:14:004:0021 

5 Щепкін 
 Василь 
Володимирович 

вул. Центральна, 
7, кв.10,  
смт. Дружба, 
Олевський р-н, 

Житомирська 
обл. 

вул. Промислова, 
13, 
 с. Соснівка, 
Олевський р-н, 

Житомирська 
обл. 

0,1500 0,1500 - - - 1824487204:14:004:0024 

6 Ботвинник 
Руслан Ігорович 

вул. Центральна, 
2-г, 
 смт. Дружба, 
Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

вул. Покальчука, 
54,  
м. Олевськ, 
Житомирська 
обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:019:0191 
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7 Бабич Віктор 

Володимирович 

вул. Зелена, 6, с. 

Обище, 
Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

вул. Зелена, 12, 

с. Обище, 
Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824487203:16:001:0010 

8 Марчук Богдан 
Олександрович 

вул. Центральна, 
20, 
 с. Обище, 

Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

вул. Центральна, 
23-а, 
 с. Обище, 

Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824487203:16:001:0003 

9 Мельчинська 
Валентина 
Володимирівна 

пров.. Олега 
Кошового, 15,  
м. Олевськ, 
Житомирська 
обл. 

пров.. Олега 
Кошового, 15,  
м. Олевськ, 
Житомирська 
обл. 

0,0187 - 0,0187 - - 1824455100:02:021:0038 

10 Деменчук 
Віталій 
Миколайович 

вул. Промислова, 
78, кв.9,  
м. Олевськ, 
Житомирська 
обл. 

вул. Яблунева, 
14,  
м. Олевськ, 
Житомирська 
обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:019:0196 

11 Шелепйонок 
Олександр 

Миколайович 

вул. Княгині 
Ольги, 41,  

с. Замисловичі, 
Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

вул. Княгині 
Ольги, 41,  

с. Замисловичі, 
Олевський р-н, 
Житомирська 
обл. 

0,2310 - - 0,2310 - 1824482401:04:001:0035 

12 Демкович Павло 
Теодозійович 

вул. Молодіжна, 
13,  
м. Олевськ, 

Житомирська 
обл. 

вул. Герцена, 
 м. Олевськ, 
Житомирська 

обл. 

0,0100 - - - 0,0100 1824455100:01:015:0069 

13 Гриб Василь 
Анатоліович 

вул. Ахматової, 
15, кв.284,  
м. Київ 

вул. С.Шепетька, 
12,  
с. Сущани, 
Олевського р-ну,  

0,2300 - - 0,2300 - 1824486801:02:003:0066 

14 Діярова Наталя 

Михайлівна 

вул. Свято-

Миколаївська, 
128,  
м. Олевськ, 
Житомирська 
обл. 

вул. Свято-

Миколаївська, 
128, 
 м. Олевськ, 
Житомирська 
обл. 

0,0900 - 0,0900 - - 1824455100:01:025:0050 

15 Чирко Надія 
Вікторівна 

вул. 
Володимирська, 
4, кв.67, 

 м. Олевськ, 
Житомирська 
обл. 

пров. Яблуневий, 
5, 
 м. Олевськ, 

Житомирська 
обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:019:0195 

16 Патюк Віталій 
Васильович 

вул. Ковпака, 17, 
с. Замисловичі, 
Олевський р-н, 
Житомирська 

обл. 

вул. Ковпака, 17, 
с. Замисловичі, 
Олевський р-н, 
Житомирська 

обл. 

1,2000 - - 1,2000 - 1824482401:04:005:0010 

17 Козачок Олена 
Стефанівна 

вул. 
Інтернаціональна
, 38а, кв.6, м. 
Олевськ, 
Житомирська 
обл. 

вул. 
Інтернаціональна
, 36-в, Гараж№5, 
м. Олевськ, 
Житомирська 
обл. 

0,0047 - - - 0,0047 1824455100:01:029:0045 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 982 

ХХХVIІ сесії                VІІ скликання

  

від 14.02.2019 року  

 

Про внесення змін до рішення XIV сесії  

Олевської міської ради VI скликання 

від 28.02.2012 року №180 «Про затвердження 

звіту про незалежну оцінку майна та надання 

дозволу на відчуження нежитлової будівлі  

котельні по вул. Герцена, 13, нежитлового 

вбудованого приміщення банку по вул. Герцена, 22  

та нежитлового складського приміщення по 

бул. Воїнів Афганців, 6-а в м. Олевськ»  

 

Розглянувши заяву гр. Особи, 1, проживає в м. Олевськ, вул. Адреса, 22, 

кв.1, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємства та сфери послуг щодо відчуження 

нежитлового вбудованого приміщення банку по вул.Герцена, 22, міська рада  

ВИРІШИЛА : 

1.Внести зміни до рішення XIV сесії Олевської міської ради VI скликання від 

28.02.2012 року №180 «Про затвердження звіту про незалежну оцінку майна та 

надання дозволу на відчуження нежитлової будівлі котельні по вул.Герцена, 13, 

нежитлового вбудованого приміщення банку по вул.Герцена, 22 та 

нежитлового складського приміщення по бульв. Воїнів Афганців, 6-а в м. 

Олевськ», а саме: 

1.1. Викласти п.4 даного рішення в наступній редакції: «Доручити підписання 

договору купівлі-продажу та відповідних документів, пов’язаних з відчуженням 

нежитлового вбудованого приміщення банку по вул.Герцена, 22, міському 

голові Омельчуку Олегу Васильовичу» 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-
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комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємства та сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 983 

ХХХVIІ сесії              VІІ скликання  

від 14.02.2019 року  

 

Про внесення змін до рішення ХХХ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 09.08.2018 року 

№ 703 «Про затвердження Положення «Про конкурс 

на кращу проектну пропозицію виготовлення погруддя 

Тарасу Бульбі-Боровцю»  

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної 

спадщини», постановами Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 № 2137 

«Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних 

конкурсів»; від 08.09.2004 № 1181 «Деякі питання спорудження (створення) 

пам’ятників і монументів», спільним наказом Державного комітету України з 

будівництва та архітектури і Міністерства культури і мистецтв України від 

30.11.2004 № 231/806 «Про затвердження Порядку спорудження (створення) 

пам’ятників і монументів», з метою вшанування та увічнення пам’яті видатного 

діяча українського повстанського руху часів Другої світової війни, засновнику 

«Олевської республіки», міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до рішення ХХХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

09.08.2018 року № 703 «Про затвердження Положення «Про конкурс на 

кращу проектну пропозицію виготовлення погруддя Тарасу Бульбі-

Боровцю». 

 

2. Затвердити у новій редакції Положення «Про конкурс на кращу проектну 

пропозицію виготовлення скульптурної композиції Тарасу Бульбі-Боровцю» 

(додається). 

 

3. Визначити замовником та організатором проведення конкурсу виконком 

Олевської міської ради. 

 



 125 

4. Доручити виконкому міської ради організувати проведення конкурсу 

відповідно до законодавства та нового Положення. 

 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова        О.В.Омельчук 
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Затверджено: 

Рішенням ХХХVII сесії 

Олевської міської ради VІІ 

скликання від 14.02.2019 року   

 

 

 

Програма відкритого архітектурного  конкурсу 

на кращу проектну пропозицію «Скульптурна композиція, 

присвячена Олевській республіці та її засновнику   Тарасу Бульбі-

Боровцю» (далі – конкурс) 

 

1. Загальні положення 

1.1. Програма визначає порядок та умови проведення конкурсу 

відповідно до Порядку проведення архітектурних конкурсів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.1999     

№ 2137. 

1.2. Підставою для проведення конкурсу є рішення сесії Олевської 

міської ради від 14.02 2019 року № 983 «Про внесення змін до рішення 

ХХХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 09.08.2018 року № 

703 «Про затвердження Положення «Про конкурс на кращу проектну 

пропозицію виготовлення погруддя Тарасу Бульбі - Боровцю». 

 

                                    2. Організатор конкурсу 

2.1. Виконком Олевської міської ради 

2.2. Координати: 

Адреса: вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, Житомирської області. 

           тел. 04135 2-11-52 

Офіційна веб-сторінка конкурсу: 

2.3.Організатор конкурсу забезпечує: 

- підготовку інформації та оголошень, пов’язаних з проведенням 

конкурсу; 

- підготовку та розсилку вихідних даних; 

- формування допоміжних органів (оргкомітету, журі, експертів); 

- запрошення до участі у конкурсі фахівців; 

- організацію реєстрації учасників, надання їм конкурсної документації та 

вихідних даних; 

- надання необхідних приміщень для організаційної роботи журі 

конкурсу, експертів; прийому конкурсних проектів та їх тимчасового 

зберігання; 

- організацію виставки конкурсних проектів. 
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   3. Мета конкурсу 

Вiдображення вiдповiдними художньо-пластичними засобами подій 

минулого і сьогодення у  скульптурній композиції, присвяченій Олевській 

республіці та її засновнику   Тарасу Бульбі-Боровцю; 

Популяризація загальнолюдських цінностей; 

Виховання у мешканців та гостей міста високих моральних якостей та    

бережного і відповідального ставлення до оточуючого архітектурного 

середовища. 

                              4.Завдання конкурсу 

Головними завданнями конкурсантів є комплексний підхід та використання 

сучасних, креативних підходів до створення проекту.  

Пошук найкращої концептуальної ідеї високомистецького, архітектурно-

пластичного вирішення скульптурної композиції, присвяченої факту існування 

Олевської республіки у 1941 році та її засновнику, відомому борцю за 

незалежність України Тарасу Бульбі-Боровцю. 

 

                                 5. Місце встановлення  

Місце встановлення скульптурної композиції знаходиться за адресою: вул. 

Свято-Миколаївська, 34  м. Олевськ  Житомирської області.  

 

                            6.Форма подачі конкурсних проектів 

6.1. Склад конкурсного проекту: 

- графічні матеріали – планшети, вертикальний формат А3; 

- текстові матеріали – пояснювальна записка в електронному та 

друкованому вигляді; 

- цифрові матеріали 

- об’ємні матеріали/макет; 

- декларації авторства. 

6.2. Вимоги до оформлення  конкурсного проекту. 

6.2.1. Вимоги до оформлення графічної частини конкурсного проекту. 

       Конкурсні проекти подаються на конкурс анонімно під девізом у 

формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому правому 

кутку всіх матеріалів конкурсного проекту. 

Вертикальний планшет А3 на твердій основі для зручної експозиції. 

 Пропозиції благоустрою ділянки проектування. 

6.2.2. Вимоги до оформлення текстових матеріалів 

           Текстові матеріали конкурсного проекту подаються українською 

мовою. 

          У пояснювальній записці повинно бути визначено основну ідею 

проектної пропозиції. Обсяг пояснювальної записки – не більше 3-х 

аркушів формату А4 друкованого тексту Times New Roman(14 кегль) 
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6.2.3. Вимоги до оформлення матеріалів у цифровому вигляді 

        На кожен проект автор подає цифровий носій з матеріалами 

конкурсного проекту у цифровому вигляді: 

- пояснювальна записка у форматі pdf та doc; 

- планшети з графічними матеріалами у форматі pdf з роздільною 

здатністю 300 dpi  та  jpg з роздільною здатністю 150 dpi. 

- фотографії макета (3-5 штук – формати jpg або pdf з роздільною 

здатністю 300 dpi). 

 

6.2.4. Вимоги до планувального макета 

         Об’ємні матеріали – планувальний макет та/або комплексна модель 

подається у довільному масштабі. На макеті обов’язково вказаний девіз 

проекту у формі шестизначного числа. 

6.2.5. Вимоги до оформлення декларації авторства 

       Декларація авторства запаковується у конверт, на якому вказано 

номер проекту. На конверті не повинно бути будь-яких даних, які можуть 

ідентифікувати авторів конкурсного проекту. Конверт має бути 

заклеєним. Даний конверт з декларацією авторства подається разом з 

проектом. У декларації авторства вказуються прізвище, ім’я, по батькові 

автора, копія паспорта, ідентифікаційний номер, банківські реквізити 

адреса, контактні телефони, завірені їх підписами. 

                                  

7.Конкурсна документація 

          Конкурсна документація складається з: 

              Програми конкурсу (даний документ) 

              Вихідних даних конкурсу (додається) 

              Додатків 

Вихідні дані та додатки готуються організатором конкурсу та надаються  

зареєстрованим учасникам після реєстрації у конкурсі (подачі заявок) в 

електронному вигляді через завантаження з інтернету. 

                                            

8.Оголошення конкурсу 

                Днем оголошення конкурсу вважається день публікації у ЗМІ 

оголошення про проведення конкурсу (не пізніше 22.02.2019 р.) 

                                              

 

9. Реєстрація на участь у конкурсі 

Для участі у конкурсі автори оформлюють заявку на участь у конкурсі за 

наданим зразком (додаток 1). На конкурс від кожного учасника  подається не 

більше одного проекту. 

Заявка на участь у конкурсі подається на ( E-mail: olevsk_miskrada@ukr.net, або 

на поштову адресу: 11000 м.Олевськ Житомирської обл., вул.Володимирська,2 

з позначкою «На конкурс») 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net
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Проекти подані без попередньої заявки на конкурс не зможуть взяти 

участь у конкурсі. 

Телефон для довідок +380988364478 (контактна особа Юрій Русин). 

                               

10.Організаційна структура конкурсу 

Замовник та організатор конкурсу – виконком Олевської міської ради. 

Учасники конкурсу – громадяни України (без вікових обмежень). 

Журі конкурсу – провідні фахівці у галузях архітектури, урбаністики, 

музейної справи, куратори сучасного мистецтва, представники виконавчих 

органів влади на міському та регіональному рівні. 

10.1. Учасники конкурсу. 

Участь у конкурсі беруть фізичні та юридичні особи фахівці, авторські 

колективи. Вітається участь у конкурсі фахівців у галузі архітектури, 

урбаністики, кураторів сучасного мистецтва, студентів, що здобувають фах 

архітектора (скульптора).  

На участь у конкурсі не мають права організатори конкурсу, співробітники 

замовника, а також їхні родичі, члени журі та експерти. 

10.2. Реєстраційний внесок. 

Участь у конкурсі безкоштовна. 

10.3. Журі конкурсу 

Членів журі конкурсу обирає замовник. 

Журі конкурсу складається з членів творчих професіональних спілок 

України, провідних архітекторів, урбаністів, митців, представників 

місцевих органів виконавчої влади (1 представник, що виконуватиме 

обов’язки секретаря) у складі не більше 7 осіб. Голова журі обирається на 

першому засіданні через таємне голосування простою більшістю голосів. 

Замовник призначає відповідального секретаря конкурсу. 

Відповідальний секретар конкурсу є водночас відповідальним секретарем журі і 

бере участь у його засіданнях без права голосу. 

Склад журі затверджує замовник. Замовник залишає за собою право вносити 

зміни та доповнення до складу журі конкурсу. 

Члени журі конкурсу: 

- не беруть участь у конкурсі, не консультують учасників та 

утримуються від публічних заяв  до закінчення термінів проведення 

конкурсу; 

- не мають права розголошувати будь-які відомості, пов’язані з 

розглядом проектів й присудження премій та заохочень; 

- не можуть залучатися до участі у подальшій роботі над проектом-

переможцем. 

Засідання журі є правомочним, якщо у його засіданні взяло участь більше 

половини його складу. 

Рішення журі є остаточним. Пояснювальну доповідь журі конкурсу, 

підготовлену для замовника, підписують всі члени журі, які брали участь у 
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голосуванні. У разі рівного розподілу голосів, поданих за проект, голова 

журі конкурсу має право вирішального голосу. 

                                              

  11. Громадські експерти 

Громадські експерти є дорадчим органом замовника конкурсу. До повноважень 

громадських експертів входить: 

- опрацювання результатів громадського обговорення, сприяння 

популяризації конкурсу. 

Громадські експерти – фахівці у галузях: архітектура, урбаністика, історія, 

культура, філософія, суспільні комунікації. 

12. Виставка конкурсних проектів 

Інформація про місце проведення виставок буде оприлюднена організаторами 

після останнього терміну подачі проектів. 

У період проведення виставки організатор конкурсу проводить широке 

громадське обговорення поданих проектів. 

Громадське обговорення конкурсних проектів здійснюється  шляхом інтернет-

голосування на офіційному веб-сайті Олевської міської ради. 

13. Порядок визначення переможця конкурсу 

Процедура визначення переможця складається з трьох етапів: 

1. Широке публічне обговорення поданих проектів через розміщення 

проектів он-лайн на офіційній веб-сторінці конкурсу, проведення 

публічних дискусій, розміщення виставки. Конкурсні проекти 

розміщуються на виставці анонімно під шестизначними девізами, які 

будуть присвоєні проектам авторами. 

2. Відповідальний секретар із залученням хоча б одного громадського 

експерта проведе попередню експертизу проектів та визначить 

відповідність проектів програмі та умовам конкурсу. 

3. Проектні пропозиції, які пройшли попередню експертизу, розглядаються 

журі конкурсу. Члени журі конкурсу ухвалюють рішення через 

голосування. 

Проект, який набере найбільшу кількість голосів, вважатиметься 

переможцем конкурсу. 

Повідомлення про результати конкурсу публікуються у мережі інтернет 

на офіційній веб-сторінці конкурсу у соціальних мережах та друкованих 

ЗМІ.  

                                      

14. Призовий фонд конкурсу 

14.1. Призовий фонд конкурсу складає  50 000,00 (п’ятдесят тисяч) 

гривень. 

14.2. Призовий фонд розподіляється серед переможців конкурсу за 
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рішенням журі. 

14.3. Кошти на призовий фонд можуть бути залучені з різних джерел не 

заборонених чинним законодавством. 

                            

15. Графік проведення конкурсу 

            Оголошення конкурсу – не пізніше 22.02.2019 р. 

            Період реєстрації заявок – 25.02.2019 – 25.03.2019 р.        

            Конкурсне проектування – 25.02.2019 - 25.04.2019 р. 

  Останній термін подачі конкурсних проектів – 26.04. 2019 р. до 18.00 

год. 

  Перевірка конкурсних проектів на відповідність умовам конкурсу –    

27.04.2019 - 30.04.2019 р. 

Виставка конкурсних проектів – 03.05.2019 – 23.05.2019 р. 

Громадське обговорення – 03.05.2019 – 11.05.2019 р. 

Робота журі конкурсу – 21.05.2019 – 22.05.2019 р. 

Оголошення результатів конкурсу – 23.05.2019 р. 

Повернення конкурсних проектів – не пізніше 31.05.2019 р. 

                              

16. Результати конкурсу 

За результатами конкурсу журі має право рекомендувати замовнику 

конкурсу провести  другий тур конкурсу. 

У разі отримання першої премії без подальшого проведення другого 

туру конкурсу,  переможець має право на подальше розроблення проекту. 

 

 

 

Секретар ради        В.О. Шейко 
 

 


	1. ВСТУП
	1.1. Загальна частина. Правові підстави.
	2. МЕТА  ПРОГРАМИ
	2. Внести зміни у додаток до рішення ХХХV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 21.12.2018 року № 906   «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплат...

