
                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

П Р О Т О К О Л 

позачергового засідання виконавчого комітету 

 

   від 22.02.2019 року 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Секретар ради        В.О. Шейко 

Заступники міського голови     С.В. Мельник 

          Я.М. Осипчук 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

    

Члени виконкому: Бабич Л.А., Бабиченко О.М., Басюк Н.А., Горпиніч 
Н.М., Дубченко Є.Є., Дудар І.П., Іванов А.Ю., Ігнатюк А.О., Кайданович 
В.Й., Корнійчук О.В., Кравченко М.К., Кравченко М.М., Мирончук М.В., 
Михалець М.В., Мойсієнко М.Д., Назарчук Н.В., Ратушинський В.О., Розе 
О.Р., Рябой Є.М., Стафійчук К.О., Степанчук В.В., Талах І.В., Тимощук 
В.А., Хомутовський А.В., Шибецький В.П., Чорна І.В. 
 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про проведення відкритого архітектурного бліц-конкурсу на кращу 

проектну пропозицію «Скульптурна композиція, присвячена Олевській 

республіці та її засновнику Тарасу Бульбі-Боровцю». 

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

міської ради. 
 

2. Про перенесення виборчої дільниці у с. Соснівка (№180842) 

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

міської ради. 
 

3. Про надання  матеріальної допомоги громадянам Олевської ОТГ 



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

міської ради. 

 

4. Про присвоєння індексів реєстрів для реєстрації нотаріальних дій 

старостами (в.о. старост) на території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

Інформує: Кравченко А.О. – начальник юридичного відділу міської 

ради. 
 

5. Про закріплення території обслуговування за закладами загальної 

середньої освіти. 

Інформує: Левченко В.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

 

6. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного суду 

Житомирської області про призначення опікуна над громадянами 

Васильчуком Володимиром Івановичем, 1974 р.н. та Васильчуком 

Віктором Івановичем, 1975 р.н. 

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

 

7. Про призначення опікуна над майном дитини-сироти  Потапової 

Катерини Вікторівни по вул. Свято-Миколаївській, 85-А, кв. 13 в м. 

Олевськ. 

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

 

8. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської 

міської ради від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Ковальчука Олега Анатолійовича, 1986 року 

народження, відносно малолітньої дочки Ковальчук Ізабель Олегівни, 

2015 року народження. 

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

9. Про затвердження висновку органу опіки та піклування Олевської 

міської ради від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав Борошевського Станіслава Віталійовича, 21.04.1980 

року народження, відносно малолітнього сина Борошевського Олега 

Станіславовича, 22.05.2010 року народження. 

Інформує: Скумін Наталія Анатоліївні – спеціаліст з питань захисту 

дітей. 
 

10. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

11. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на квартирному 

обліку. 



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

12. Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують покращення 

житлових умов. 

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

13. Про затвердження дефектного акту на демонтаж недобудованої будівлі 

амбулаторії в с. Жубровичі по вул. Шевченка, 14-в Олевського району 

Житомирської області. 

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

14. Про затвердження містобудівних умов та обмежень. 

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

15. Про надання дозволу на розміщення реклами.  

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

16. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

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

 

17. Про продовження термінів дії паспортів прив'язки тимчасових споруд. 

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

18. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

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

 

19. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

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

 

20. Про погодження ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових 

мереж» загальновиробничих норм питомих витрат паливно-

енергетичних ресурсів на 2019 рік. 

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

 

СЛУХАЛИ: 1. Про проведення відкритого архітектурного бліц-

конкурсу на кращу проектну пропозицію «Скульптурна 

композиція, присвячена Олевській республіці та її засновнику 

Тарасу Бульбі-Боровцю». 

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

міської ради. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 30 додається/ 

          
 

СЛУХАЛИ: 2. Про перенесення виборчої дільниці у с. Соснівка 

(№180842) 



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

міської ради. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 31 додається/ 

          
 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ОТГ. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 32 додається/ 

          

 

СЛУХАЛИ: 4. Про присвоєння індексів реєстрів для реєстрації 

нотаріальних дій старостами (в.о. старост) на території Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади. 
Інформує: Кравченко А.О. – начальник юридичного відділу міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 33 додається/ 

          
 

СЛУХАЛИ: 5. Про закріплення території обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти. 

Інформує: Левченко В.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 34 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 6. Про розгляд і затвердження подання до Олевського 

районного суду Житомирської області про призначення опікуна 

над громадянами Васильчуком Володимиром Івановичем, 1974 р.н. 

та Васильчуком Віктором Івановичем, 1975 р.н. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 35 додається/ 



          

СЛУХАЛИ: 7. Про призначення опікуна над майном дитини-сироти  

Потапової Катерини Вікторівни по вул. Свято-Миколаївській, 85-

А, кв. 13 в м. Олевськ. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 36 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування Олевської міської ради від 20.02.2019 року щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав Ковальчука Олега 

Анатолійовича, 1986 року народження, відносно малолітньої дочки 

Ковальчук Ізабель Олегівни, 2015 року народження. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 37 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження висновку органу опіки та 

піклування Олевської міської ради від 20.02.2019 року щодо 

доцільності позбавлення батьківських прав Борошевського 

Станіслава Віталійовича, 21.04.1980 року народження, відносно 

малолітнього сина Борошевського Олега Станіславовича, 

22.05.2010 року народження 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 38 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 10. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 39 додається/ 

          
 

СЛУХАЛИ: 11. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають 

на квартирному обліку. 

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



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 40 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 12. Про взяття на квартирний облік громадян, що 

потребують покращення житлових умов. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 41 додається/ 

          
 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження дефектного акту на демонтаж 

недобудованої будівлі амбулаторії в с. Жубровичі по вул. 

Шевченка, 14-в Олевського району Житомирської області.  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 42 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження містобудівних умов та обмежень. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення №  43 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на розміщення реклами.  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 44 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 16. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 45 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 17. Про продовження термінів дії паспортів прив'язки 

тимчасових споруд. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 



             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 46 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 47 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 19. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 48 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 20. Про погодження ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж» загальновиробничих норм питомих 

витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2019 рік. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 31 

      / Рішення № 49 додається/ 

          

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 30 

від 22.02.2019 року 

Про проведення відкритого архітектурного бліц-конкурсу 

на кращу проектну пропозицію «Скульптурна 

композиція, присвячена Олевській республіці   

та її засновнику 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», рішенням XXXVII 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», з метою вшанування та 

увічнення пам’яті видатного діяча українського повстанського руху часів 

Другої світової війни, засновнику «Олевської республіки», виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Провести відкритий бліц-конкурс на кращу проектну пропозицію 

«Скульптурна композиція, присвячена Олевській республіці та її 

засновнику Тарасу Бульбі-Боровцю». 

2. Спеціалісту по зв’язках з громадськістю та ЗМІ Загоровській В.В. 

розмістити інформацію про проведення бліц-конкурсу не менше ніж у 

п’яти всеукраїнських та регіональних ЗМІ, надіслати її Житомирській 

обласній спілці художників та Спілці архітекторів, управлінню культури 

Житомирської ОДА. 

3. Заступнику міського голови Ніколайчуку О.В. внести на розгляд 

виконкому пропозицію щодо складу журі бліц-конкурсу та експертної 

комісії. 

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

Міський голова                   О.В.Омельчук 



  

                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 31 

від 22.02.2019 року 

Про перенесення виборчої 

дільниці у с. Соснівка (№180842) 

 

Розглянувши звернення виконуючого обов’язки старости сіл: 

Тепениця, Артинськ, Обище, Соснівка, Хмелівка Кайдановича Володимира 

Йосиповича, відповідно до постанови ЦВК від 19.01.2012 року  № 5 «Про 

вимоги до приміщень дільничних виборчих комісій та приміщень для 

голосування», та відповідно до п. 5, п. 8 постанови ЦВК від 24.01.2012 року 

№11 «Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних 

виборчих дільниць на постійній основі», керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації з клопотанням про перенесення виборчої 

дільниці № 180842 в с. Соснівка Олевського району Житомирської 

області  з приміщення по вулиці Центральній, 26-а в с. Соснівка 

Олевського району Житомирської області у приміщення по вулиці 

Центральній, 36-а в с. Соснівка Олевського району Житомирської 

області, у зв’язку з продажем приміщення. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Олевської міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 

        

 

 

 

 



         

                                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 32 

від 22.02.2019 року 

Про надання  матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяви громадян Олевської ОТГ щодо надання одноразової 

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

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

не перебували, надані документи, враховуючи Положення про порядок 

надання одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням ХХV 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання  від 12.04.2018 року № 542 «Про 

затвердження Положення «Про порядок надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади», протокол комісії по виділенню одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ від 19.02.2019 року, керуючись ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 1. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 1000,00 

(одна тисяча) грн кожному: 

1.1. Особі 1, проживає по вул. Адреса, 12а в с. Перга Олевського району; 

1.2. Особі, 2, проживає по пров. Адреса, 7 в с. Жубровичі Олевського 

району; 

1.3. Особі, 3, проживає по вул. Адреса, 2б в с. Копище Олевського району; 

1.4. Особі, 4, проживає по вул. Адреса, 8 в м. Олевськ; 

1.5. Особі, 5, проживає по вул. Адреса в с. Перга Олевського району, на 

лікування батька; 

1.6. Особі, 6, проживає по вул. Адреса,, 17 в с. Андріївка Олевського 

району; 

1.7. Особі, 7, проживає по вул. Адреса,, 9 в м. Олевськ; 

1.8. Особі, 8, проживає по вул. Адреса, 70 в с. Кам’янка Олевського району. 

1.9. Особі, 9, проживає по вул. Адреса, 12  в с. Кам’янка Олевського 

району. 



2. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 500,00 (п’ятсот) грн. 

кожному: 

2.1. Особі, 10, проживає по вул. Адреса, 84а в м. Олевськ; 

2.2. Особі, 11, проживає по вул. Адреса,20 в м. Олевськ; 

2.3. Особі, 12, проживає по вул. Адреса, 6, кв. 43 в м. Олевськ; 

2.4. Особі, 13, проживає по пров. Адреса, 2а в м. Олевськ; 

2.5. Особі, 14, проживає по вул. Адреса, 33, кв. 2 в м. Олевськ; 

2.6. Особі, 15, проживає по вул. Адреса, 4 в с. Покровське Олевського 

району; 

2.7. Особі, 16, проживає по пров. Адреса, 4, кв. 2 в м. Олевськ; 

2.8. Особі, 17, проживає по вул. Адреса, 5 в с. Жубровичі Олевського 

району; 

2.9. Особі, 18, проживає по вул. Адреса, 3 в с. Копище Олевського району; 

2.10. Особі, 19, проживає по вул. Адреса, в с. Варварівка Олевського району; 

2.11. Особі, 20, проживає по вул. Адреса, 8 в м. Олевськ; 

2.12. Особі, 21, проживає по вул. Адреса, 24 в м. Олевськ; 

2.13. Особі, 22, проживає по вул. Адреса, 6, кв. 2 в м. Олевськ; 

2.14. Особі, 23, проживає по вул. Адреса, 44а, кв. 9 в м. Олевськ; 

2.15. Особі, 24, проживає по вул. Адреса, в с. Соснівка Олевського району; 

2.16. Особі, 25, проживає по вул. Адреса, 30 в м. Олевськ; 

2.17. Особі, 26, проживає по вул. Адреса, в с Журжевичі Олевського району; 

2.18. Особі, 27, проживає по вул. Адреса, 1 в м. Олевськ; 

2.19. Особі, 28, проживає по вул. Адреса, 1 в с. Соснівка Олевського району; 

2.20. Особі, 29, проживає по вул. Адреса, 15 в м. Олевськ; 

2.21. Особі, 30, проживає по вул. Адреса, 37-а, кв. 30 в м. Олевськ; 

2.22. Особі, 31, проживає по вул. Адреса, 86 в с. Зубковичі Олевського 

району; 

2.23. Особі, 32, проживає по вул. Адреса, 27 в с. Кишин Олевського району; 

2.24. Особі, 33, проживає по вул. Адреса, 6 в м. Олевськ; 

2.25. Особі, 34, проживає по вул. Адреса, 23 в м. Олевськ; 

2.26. Особі, 35, проживає по вул. Адреса, 87-а, кв. 26 в м. Олевськ; 

2.27. Особі, 36, проживає по вул. Адреса, 22 в с. Корощине Олевського 

району; 

2.28. Особі, 37, проживає по вул. Адреса в смт Новоозерянка Олевського 

району; 

2.29. Особі, 38, проживає по вул. Адреса, 2в в м. Олевськ; 

2.30. Особі, 39, проживає по вул. Адреса, 3 в м. Олевськ; 

2.31. Особі, 40, проживає по вул. Адреса, 50 в м. Олевськ; 

2.32. Особі, 41, проживає по вул. Адреса, 25 в м. Олевськ; 

2.33. Особі, 42, проживає по вул. Адреса, 51а, кв. 26 в м. Олевськ; 

2.34. Особі, 43, проживає по вул. Адреса, 42б в м. Олевськ; 

2.35. Особі, 44, проживає по вул. Адреса, 56 в с. Покровське Олевського 

району; 

2.36. Особі, 45, проживає по бульв. Адреса, 5, кв. 1 в м. Олевськ; 

2.37. Особі, 46, проживає по вул. Адреса, 6 в с. Рудня Бистра Олевського 

району; 



2.38. Особі, 47, проживає по вул. Адреса,, 22 в с. Жубровичі Олевського 

району; 

2.39. Особі, 48, проживає по вул. Адреса, 19 в с. Рудня Бистра Олевського 

району; 

2.40. Особі, 49, проживає по вул. Адреса, 26, кв. 2 в с. Перга Олевського 

району; 

2.41. Особі, 50, проживає по вул. Адреса, 58 в с. Устинівка Олевського 

району; 

2.42. Особі, 51, проживає по вул. Адреса, 12 в с. Варварівка Олевського 

району; 

2.43. Особі, 52, проживає по вул. Адреса, 6, кв. 2 в м. Олевськ; 

3. Виділити матеріальну допомогу Особі, 6, проживає по вул. Адреса, 113, 

кв. 1 в м. Олевськ на лікування в сумі 400,00 (чотириста) грн; 

4. Виділити матеріальну допомогу на лікування в сумі 300,00 (триста) грн. 

кожному: 

4.1. Особі, 53, проживає по вул. Адреса, 33 в с. Корощине Олевського 

району; 

4.2. Особі, 54, проживає по вул. Адреса, 22 в м. Олевськ; 

4.3. Особі, 55, проживає по вул. Адреса, 18 в с. Кишин Олевського району; 

4.4. Особі, 56, проживає по вул. Адреса, 12, кв. 16 в смт Новоозерянка 

Олевського району; 

4.5. Особі, 57, проживає по пров. Адреса, 5 в м. Олевськ на лікування тітки 

Юрченко Ольги Іванівни; 

4.6. Особі, 58, проживає по вул. Адреса, 4д в с. Покровське Олевського 

району; 

4.7. Особі, 59, проживає по вул. Адреса, 4, кв. 4 в смт Дружба Олевського 

району; 

4.8. Особі, 60, проживає по вул. Адреса, 20а в с. Кам'янка Олевського 

району; 

4.9. Особі, 61, проживає по вул. Адреса, 4, кв. 18 в м. Олевськ; 

4.10. Особі, 62, проживає по вул. Адреса, 51а, кв. 26 в м. Олевськ; 

4.11. Особі, 63, проживає по вул. Адреса, 17 в с. Сущани Олевського району; 

4.12. Особі, 64, проживає по вул. Адреса, 21 в м. Олевськ; 

4.13. Особі, 65, проживає по вул. Адреса, 17, кв. 1 в м. Олевськ. 

5. Надати матеріальну допомогу на лікування по 200,00 (двісті) грн 

кожному: 

5.1. Особі, 66, проживає по вул. Адреса, 45а в с. Копище Олевського 

району; 

5.2. Особі, 67, проживає по пров. Адреса, 5 в м. Олевськ; 

5.3. Особі, 68, проживає по вул. Адреса, 4, кв. 35 в м. Олевськ; 

5.4. Особі, 69, проживає по вул. Адреса, 1 в м. Олевськ; 

5.5. Особі, 70, проживає по вул. Адреса, 9 в с. Лопатичі Олевського району; 

5.6. Особі, 71, проживає по вул. Адреса, 31 в с. Жубровичі; 

5.7. Особі, 72, проживає по вул. Адреса, 1 в с. Копище Олевського району; 

5.8. Особі, 73, проживає по вул. Адреса, 11а в с. Тепениця Олевського 

району; 



5.9. Особі, 74, проживає по вул. Адреса, 18 в с. Устинівка Олевського 

району; 

5.10. Особі, 75, проживає по вул. Адреса, 84 в с. Лопатичі Олевського 

району; 

5.11. Особі,76, проживає по вул. Адреса, 30 в м. Олевськ; 

5.12. Особі, 77, проживає по вул. Адреса, 8 в с. Корощине Олевського 

району; 

5.13. Особі, 78, проживає по вул. Адреса, 5 в с. Копище Олевського району; 

5.14. Особі, 79, проживає по вул. Адреса, 21 в с. Покровське Олевського 

району; 

5.15. Особі, 80, проживає по вул. Адреса, 14 в с. Калинівка Олевського 

району; 

5.16. Особі, 81, проживає по вул. Адреса, 1 в с. Рудня Бистра Олевського 

району; 

5.17. Особі, 82, проживає по вул. Адреса, 4, кв. 33 в м. Олевськ; 

5.18. Особі, 83, проживає по вул. Адреса, 14-в, кв. 1 в м. Олевськ; 

5.19. Особі, 84, проживає по пров. Адреса, 21 в м. Олевськ; 

5.20. Особі, 85, проживає по вул. Адреса, 4 , кв. 63 в м. Олевськ; 

5.21. Особі, 86, проживає по вул. Адреса, 1 в м. Олевськ; 

5.22. Особі, 87, проживає по вул. Адреса, 26 в м. Олевськ; 

5.23. Особі, 88, проживає по вул. Адреса, 13 в с. Корощине Олевського 

району; 

5.24. Особі, 89, проживає по вул. Адреса, 142 в с. Кам’янка Олевського 

району. 

6. Надати матеріальну допомогу Особі, 90 на поховання дружини в сумі 

500,00 (п’ятсот) грн. 

7. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. виділити кошти в сумі 40100,00 (сорок тисяч сто) грн. з 

місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2019 рік 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 33 

від 22.02.2019 року 

Про присвоєння індексів реєстрів 

для реєстрації нотаріальних дій 

старостами (в.о. старост) на території 

Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади 

 

 

У відповідності до вимог підпункту 5 пункту «б» частини 1 статті 38 та 

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання вимог Закону України «Про нотаріат» та пункту 2.12 наказу 

Міністерства юстиції України від 11.11.2011 №3306/5 «Про затвердження 

Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого 

самоврядування», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти індекси реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 

старостами (в.о. старост) на території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади (згідно додатку).   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Русина Ю.Г. 

 

 

Міський голова                       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           



                                                                                                                                        ДОДАТОК 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                             Олевської міської ради 

                                                                                                                             від 22.02.2019 №33   

 

Таблиця 

присвоєння індексів реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 

старостами (в.о. старостами) на території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

№  

п/п 

Населений пункт вчинення 

нотаріальних дій 

Індекс реєстру для реєстрації 

нотаріальних дій 

1. смт. Дружба 1 

2. с. Жубровичі 2 

3. с. Журжевичі 3 

4. с. Замисловичі 4 

5. с. Зольня  5 

6. с. Зубковичі 6 

7. с. Калинівка 7 

8. с. Кам’янка  8 

9. с. Кишин 9 

10. с. Копище 10 

11. с. Лопатичі 11 

12. с. Майдан 12 

13. смт. Новоозерянка  13 

14. с. Покровське 14 

15. с. Рудня-Бистра 15 

16. с. Стовпинка 16 

17. с. Сущани 17 

18. с. Тепениця 18 

19. с. Хочине 19 

20. с. Юрове 20 

 
 

Керуючий справами 

виконавчого комітету      Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

 



                                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 34 

від 22.02.2019 року 

Про закріплення території обслуговування 

за закладами загальної середньої освіти 

 

Відповідно до пункту 2 статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.18 Закону України «Про загальну середню 

освіту», на виконання Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 

року № 684, з метою забезпечення здобуття громадянами України загальної 

середньої освіти, враховуючи лист відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Закріпити за закладами освіти міської ради відповідні території 

обслуговування, згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я. М.  

 

 

 

 

  

  Міський  голова           О.В.Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

від 22.02.2019 року №  34 

 

Закріплення 

територій обслуговування за закладами загальної середньої освіти 
№ 

з/п 

Назва закладу 

освіти 

Населені пункти, вулиці 

1.  Олевська 

гімназія 

м. Олевськ: вулиці Спіженка, Новоселів, Шелеста, Добровольського, 

Струтинського, Древлянська, Квітинського, Весела, Свято-Миколаївська, 

Комарова, Корольова, Зоряна, Щаслива, Садова, Космонавтів, 

Матросова, Миру, Ціолковського, Гагаріна, Промислова, Робітнича, 

Інтернаціональна, Ковпака, Чкалова, І.Франка, Б.Хмельницького, 

Княгині Ольги, Володимирська, Першотравнева, Коростенська, 

Кооперативна, О.Олеся, Калинова, Ремболовича, ім. Гетьмана 

Виговського,бульвар Воїнів-афганців. 

2.  Олевська ЗОШ 

№2 І-ІІІ ст. 

м. Олевськ: вулиці Кишинська, Степова, Весняна, Східна, В.Стуса, 

Хлібна, Незалежності, Польова, Павленка, Шкільна, Молодіжна, 

Набережна, Г.Сковороди, Г.Бабій, Лісна, Герцена, Горького, Гетьмана 

Сагайдачного, Співдружності, Вербова, Каштанова, Лугова, Енгельса, 40 

років Перемоги, Сонячна, Олевська, Покальчука, Житня, Яблунева, 

Зимова, Хутірна, Штуль-Ждановича, Сучасна, Мироненка 

с. Соснівка 

3.  Олевська ЗОШ 

№3 І-ІІІ ст. 

м. Олевськ: вулиці, розташовані на лівому березі р.Уборть 

4.  Дружбівський 

НВК 

смт.Дружба, смт. Діброва 

5.  Н.Озерянський 

НВК 

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

6.  Варварівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Варварівка, с. Рудня-Бистра 

7.  Жубровицька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

с.Жубровичі 

8.  Замисловицька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

села Замисловичі, Шебедиха, Устинівка, Рудня-Замисловицька 

9.  Зубковицька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Зубковичі 

10.  Кам’янська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

села Кам’янка, Лісове 

11.  Кишинська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

села Кишин, Лугове 

12.  Копищенська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Копище 

13.  Лопатицька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Лопатичі 

14.  Майданська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

села Майдан,  

15.  Покровська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

села Покровське, Михайлівка, Млинок  

16.  Тепеницька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

села Тепениця, Обище, Артинськ 

17.  Хочинська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

села Хочине, Рудня-Хочинська 



18.  Журжевицька 

ЗОШ І-ІІ ст. 

села Журжевичі, Рудня 

19.  Зольнянська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

села Зольня, Ковалівка 

20.  Калинівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

села Калинівка, Бацеве, Ліски 

21.  Корощинська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

с.Корощино, с-ще Сновидовичі 

22.  М.Копищенська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

с. Майдан-Копищенський 

23.  Перганська ЗОШ 

І-ІІ ст. 

села Перга, Рудня-Перганська 

24.  Сердюківська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

с. Сердюки 

25.  Стовпинська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

с.Стовпинка, с.Держанівка 

26.  Сущанська ЗОШ 

І-ІІ ст. 

с. Сущани,  

27.  Юрівська ЗОШ 

І-ІІ ст. 

с.Юрове 

28.  Андріївська 

ЗОШ І ст. 

с. Андріївка 

29.  Болярська ЗОШ 

І ст. 

с. Болярка 

30.  Будківська ЗОШ 

І ст. 

с. Будки 

31.  Джерельська 

ЗОШ І ст. 

с.Джерело 

32.  Забороченська 

ЗОШ І ст. 

с. Забороччя 

33.  Сарнівська ЗОШ 

І ст. 

с.Сарнівка 

34.  Хмелівська ЗОШ 

І ст. 

с. Хмелівка 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету        Ю.Г. Русин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



                                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 35 

від 22.02.2019 року 

Про розгляд і затвердження подання 

до Олевського районного суду Житомирської 

області про призначення опікуна над громадянами 

Особою, 1 та Особою, 2 

 

Розглянувши подання органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 20.02.2018 року про можливість призначення Особи, 3, 25.10.1972 

року народження, проживає по вулиці Адреса, 18 село Кам’янка Олевського 

району Житомирської області, опікуном над Особою, 1, 1974 р.н. та Особою, 

2, 1975 р.н., зважаючи на те, що Особа, 1 на даний час без жодного примусу 

та виключно із власного бажання опікується над своїми рідними братами 

Особою, 1, 27.01.1974 р.н. та Особою, 2, 09.06.1975 р.н., враховуючи те, що 

опікун призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, 

родинних відносинах, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.60 Цивільного Кодексу України, п.4 ст.63 

Цивільного Кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити подання до Олевського районного суду про можливість 

призначення Особи, 3, 25.10.1972 р.н. опікуном над Особою, 2, 27.01.1974 

р.н. та Особою, 3, 09.06.1975 р.н.,  додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Осипчука Я.М. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

  



 

 

                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 36 

від 22.02.2019 року 

Про призначення опікуна над майном 

дитини-сироти  Особи, 1 

по вул. Адреса, 85-А, кв. 13 в м. Олевськ 

  

Розглянувши лист начальника служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації Орищук Галини Володимирівни, надані документи та 

заяву громадянина Особи, 1, проживає  по вул. Адреса, 18 в м. Олевськ,  

враховуючи рекомендації опікунської ради від 20.02.2019 року, керуючись 

ст.71 Житлового Кодексу України РСР, ст.25 Закону України «Про охорону 

дитинства», п.3 ст.247 Сімейного Кодексу, ст.32 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», п.57, 58 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року 

№ 866, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Призначити Особу, 1, 11.02.1972 р.н., опікуном над майном дитини-сироти 

Особи, 2, 20.11.2002 р.н, а саме: однокімнатної квартири № 13 (тринадцять) 

по вул. Адреса, 85-А (вісімдесят п’ять - А) в місті Олевськ Житомирської 

області, загальною площею 37,2 м.кв, житлова площа 18,0 м.кв, що належить 

їй на праві приватної власності, згідно договору дарування від 02.04.2015 

року.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Осипчука Я.М. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 



                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 37 

від 22.02.2019 року 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Особи, 1, 

1986 року народження, відносно малолітньої дочки 

Особи, 2, 2015 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Особи, 1, 17.03.1986 року народження, відносно малолітньої дочки Особи, 2, 

07.12.2015 року народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 

20.02.2019 року, керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону 

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

охорону дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи, 

1, 17.03.1986 року народження, відносно малолітньої дочки Особи, 2, 2015 

року народження, висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Осипчука Я.М. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 



                                                                        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 38 

від 22.02.2019 року 

Про затвердження висновку органу опіки  

та піклування Олевської міської ради  

від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення  

батьківських прав Особи, 1,  

21.04.1980 року народження, відносно малолітнього сина 

 Особи, 2, 22.05.2010 року народження 

 

Розглянувши висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав 

Особи, 1, 21.04.1980 року народження, відносно малолітнього сина Особи, 2, 

22.05.2010 року народження, враховуючи рекомендації опікунської ради від 

20.02.2019 року, керуючись ст. 164 Сімейного кодексу України, ст. 34 Закону 

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

охорону дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 20.02.2019 року щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи, 

1, 21.04.1980 року народження, відносно малолітнього сина  Особи, 2, 

22.05.2010 року народження, висновок додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради  

Осипчука Я.М. 

 

 

 

Міський голова          О.В. Омельчук 

 

 



                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 39 

від 22.02.2019 року 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви ФОП Особи, 1, проживає по пров. Адреса, 25-а в м. 

Олевськ та ФОП Особи, проживає по пров Адреса, 25-а в м. Олевськ,  ФОП 

Особи, 3, проживає по вул. Адреса, 46 в м. Олевськ, громадянина Особи, 4, 

проживає по вул. Адреса, 6 кв.7 в м. Олевськ, громадянки Особи, 5, проживає 

по вул. Адреса, 21, с. Майдан-Копищенський Олевського району, 

громадянина Особи, 6, проживає по вул. Адреса, 10 в м. Олевськ, 

громадянина Особи, 4, проживає по вул. Адреса, 2 в с. Варварівка 

Олевського району, листи в.о. начальника Коростенської дистанції 

електропостачання Михальчука В.А., начальника відділу культури Олевської 

міської ради Кльоц Ірини Василівни, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресний номер кафе-магазину «Либідь», а саме нежитловій 

будівлі магазину «Продукти» загальною площею 29,7м.кв., з №1а  по вул. 

Свято-Воздвиженській в м. Олевськ на №1-б по вул. Свято- 

Воздвиженській в м.Олевськ.  

2. Змінити адресний номер кафе-магазину «Либідь», а саме нежитловій 

будівлі магазину загальною площею 40,3 м.кв. з №1-а по вул. Свято- 

Воздвиженські в м. Олевськ на  № 1-в по вул. Свято- Воздвиженській  в м. 

Олевськ.   

3. Змінити адресний номер нежитловій будівлі, яка розташована за адресою: 

пров. ІІІ Московський,  №4 в м. Олевськ на №4-а по пров. ІІІ Московський 

в м. Олевськ.  

4. Змінити адресний номер житловій будівлі, яка розташована за адресою: 

вул. Шведа, №22, с. Майдан-Копищенський Олевського району на №21 по 

вул. Шведа в с. Майдан-Копищенський Олевського району. 

5. Присвоїти адресні номери зблокованим житловим будинкам по вул. 

Ковпака, 11, а саме: вул. Ковпака, 11-а, вул. Ковпака, 11-б, вул. Ковпака, 

11-в, вул. Ковпака, 11-г, вул. Ковпака, 11-д, вул. Ковпака, 11-е, вул. 

Ковпака, 11-и, вул. Ковпака, 11-к, вул. Ковпака, 11-л, вул. Ковпака, 11-м, 

вул. Ковпака, 11-н, вул. Ковпака, 11-п в м. Олевськ загальною площею 

95,1 м.кв. кожен. 



6. Присвоїти адресний номер земельній ділянці площею 0,6358 га з 

нежитловими будівлями, а саме: 18/100 частин гаража площею 128,8 м.кв. 

та АЗС площею 15,7 м.кв. по вул. Лесі Українки №120-а в с. Варварівка 

Олевського району.  

7. Змінити адресний номер земельній ділянці з нежитловими будівлями, а 

саме: електропідстанція Олевськ ЗТП-30 загальною площею 154,4 м.кв., 

трансформаторна підстанція ПП-15 загальною площею 107,2 м.кв., 

кладова загальною площею 20,1м.кв., з №49-а по вул. Житомирська в м. 

Олевськ на №49-б по вул. Житомирська в м. Олевськ.    

8. Змінити адресний номер будівлі будинку культури з №39-а по вул. А. 

Левчука на №39-г по вул. А. Левчука в с. Тепениця Олевського району. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

        

 

         Міський голова                                                         О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 40 

від 22.02.2019 року 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

         Розглянувши заяву та надані документи гр. Особи, 1, проживає по вул. 

Адреса, 8, с. Жубровичі Олевського району Житомирської області, гр. Особи, 

2, проживає по вул. Адреса, 5 в м. Олевськ Житомирської області, лист 

державного реєстратора Олевської міської ради про місце проживання 

Особи, 3, від 06.02.2019р. №272, керуючись п.2 ст.30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.32, п. 2 ст.40,41,46 Житлового кодексу 

України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими 

Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Ради професійних 

спілок від 11.12.1984 р. № 470, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до облікової справи Особи, 1, у зв’язку зі зміною статусу 

інваліда війни III групи на інваліда війни II групи, та зміною  складу сім’ї 

заявника  і  затвердити  її у наступному складі:  

- Особа, 1, 1987 р.н.- заявник; 

- Особа, 2, 1998 р.н.- дружина; 

- Особа, 3, 2018 р.н.- син. 

Залишити право перебування в списках на позачергове отримання 

житла.  

2. Внести зміни до облікової справи Особи, 2, особи яка постраждала 

внаслідок аварії на ЧАЕС, в зв’язку зі зміною складу сім’ї та затвердити її у 

наступному складі: 

-  Особи, 4, 1990 р.н. - заявник; 

-  Особи, 5, 1965 р.н. - дружина; 

-  Особи, 6, 2018 р.н.- син.  

3. Внести зміни до облікової справи Особи, 7 шляхом виключення зі складу 

сім’ї колишню дружину Особи, 8, яка виїхала на постійне місце проживання 

до АР Крим . 

4. Внести зміни до облікової справи Особи, 9, 1963 р.н. та виключити зі 

складу сім’ї сина Особи, 10, 1992 р.н., в зв’язку з тим, що він перебуває на 



квартирному обліку в списках на загальне отримання житла, відповідно до 

рішення Олевської міської ради від 28.12.2016 р. № 225. 

5.  Внести зміни до облікової справи Особи, 11, 1974 р.н. та виключити зі 

складу  сім’ї сина Особи, 12, 1993 р.н. в зв’язку з тим, що він перебуває на 

квартирному обліку в списках на першочергове отримання житла,  

відповідно до рішення Олевської міської ради від 23.10. 2015 р. № 190. 

6. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Ніні Анатоліївні внести відповідні зміни в 

списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті 

Олевської міської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

  Міський голова                                                                          О.В.Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 41 

від 22.02.2019 року 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши заяву та подані документи гр. Особи, 1, проживає по вул. 

Адреса,16 в м. Олевськ, Особи, 2, проживає по вул. Адреса,6 в м.Олевськ, 

Особи, 3, проживає по вул. Адреса, 38, кв.2 в м. Олевськ Житомирської 

області, керуючись пп.2 п. ”а” ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 36,39,43,45 Житлового кодексу України, 

Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою 

Ради Міністрів Української РСР і Української Ради професійних спілок від 

11.12.1984 р. № 470, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік Особи, 1  та його сім’ю, що складається з трьох 

осіб: 

- Особа, 2, 1988р.н.– заявник; 

- Особа, 3, 1985 р.н. – дружина; 

- Особа, 4, 2007 р.н.- син; 

- Особа, 5, 2010 р.н. – донька; 

- Особа, 6, 2011 р.н.– син; 

- Особа, 7, 2013 р.н. – донька 

та внести в списки на отримання житла до першочергової черги громадян, що 

потребують поліпшення  житлових умов, як сім’ю учасника бойових дій в 

зоні АТО. 

2. Взяти на квартирний облік Особа, 8  та його сім’ю, що складається з 

чотирьох осіб: 

- Особа, 9, 1973 р.н.– заявник; 

- Особа, 10, 2001 р.н. – донька; 

- Особа, 11, 2013 р.н.– син; 

- Особа, 12, 2015 р.н.– син 

та внести в списки на отримання житла до загальної черги громадян, що 

потребують поліпшення  житлових умов. 

3. Взяти на квартирний облік Демиденко Ніну Михайлівну та її сім’ю, що 

складається із чотирьох осіб: 



- Особа, 13, 1993 р.н.– заявник; 

- Особа, 14, 2011 р.н. – донька; 

- Особа, 15, 2014 р.н. – син; 

- Особа, 16, 2015 р.н. – донька 

та внести в списки на отримання житла до першочергової черги громадян, що 

потребують поліпшення  житлових умов, як багатодітну сім’ю. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

 Міський голова                                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



                                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 42 

від 22.02.2019 року 

Про затвердження дефектного акту 

на демонтаж недобудованої будівлі  

амбулаторії в с. Жубровичі по вул. Шевченка, 14-в 

Олевського району Житомирської області  
 

 

 Розглянувши звернення в. о. старости с. Жубровичі Степанчук В.В. 

щодо демонтажу недобудованої будівлі амбулаторії, яка знаходиться в 

аварійному стані та несе загрозу обвалу по вул. Шевченка,14-в в с. 

Жубровичі Олевського району Житомирської області, акт обстеження 

незавершеного будівництва амбулаторії від 30.01.2019 року, дефектний акт 

на демонтаж недобудованої амбулаторії, керуючись ст. 30 Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити дефектний акт на демонтаж недобудованої будівлі амбулаторії 

в с. Жубровичі по вул. Шевченка,14-в. 

2. Надати дозвіл міському голові на залучення підрядної організації та 

укладання відповідного договору щодо демонтажу недобудованої будівлі 

амбулаторії. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 



                                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 43 

від 22.02.2019 року 

Про затвердження містобудівних  

умов та обмежень 
 

 Розглянувши заяву ФОП Особи, 1, зареєстрована по вул. Ковпака, 34 в 

м. Олевськ Житомирської області про видачу містобудівних умов та 

обмежень на реконструкцію магазину по вул. Адреса, 7 в м. Олевськ 

Житомирської області, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 травня 

2017 року №135 «Про затвердження Порядку ведення реєстру містобудівних 

умов та обмежень», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 

площею 0,0202 га. по об’єкту «Реконструкція магазину по вул. Княгині 

Ольги, 7 в м. Олевськ Житомирської області». 

2. Зобов’язати ФОП Особу, 1 укласти договір пайової участі у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Олевської 

міської ОТГ відповідно до рішення ХХ сесії Олевської міської ради  VІІ 

скликання від 15 грудня 2017 року № 374.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Ніколайчука Віктора Петровича. 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 
 

 

 

 



                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 44 

від 22.02.2019 року 

Про надання дозволу на                                                   

розміщення реклами  

 

 Розглянувши заяву та надані документи ФОП Особи, 1, 

зареєстрованого за адресою: вул. Адреса, 26  в м, Олевськ, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами 

благоустрою міста та рішенням VІІ сесії міської ради сьомого скликання від 

13 травня 2016 року №126 «Про затвердження Положення про  розміщення 

зовнішньої реклами на території міста Олевська», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл: ФОП Особі, 1 на розміщення зовнішніх рекламних 

щитів розміром 2,0х4,0м в кількості 7 шт. на розі вул. Свято-Воздвиженська 

та вул. Пушкіна відповідно до схеми розташування.  

2. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності (Ковальчук О.Б.) укласти договір про тимчасове користування 

місцем розташування рекламних засобів на 1 рік. 

 

 

 

Міський голова                      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 45 

від 22.02.2019 року 

Про видачу ордера 

на житлове приміщення 

 

      Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, буд.8 кв.4 в смт 

Новоозерянка Олевського району Житомирської області, подані документи, 

витяг з протоколу правління ВАТ «Озерянський КЗБГК» від  13.02.2019 року 

№1, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.10 ст.15, ст.58, ч.1 ст.122 Житлового кодексу України, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1.  Видати ордер на заселення трьохкімнатної житлової квартири №9 по вул.       

Соборна, буд.7 в смт Новоозерянка Олевського району Житомирської 

області, загальною площею 69,2 кв.м., сім’ї  Особи, 1 в складі: 

- Особа, 1, 1992 р.н. – заявник;   

- Особа, 2, 2013 р.н. – донька; 

- Особа, 3,  2014 р.н. – донька. 

2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення управління містобудування, архітектури, будівництва та 

житлово-комунального господарства Торгонському О.І. видати ордер Особі, 

1 на вселення  в   житлову квартиру.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 

 

 

 

 



                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 46 

від 22.02.2019 року 

Про продовження термінів дії 

паспортів прив'язки тимчасових споруд 

 

 Розглянувши заяви ФОП Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 16 в м. 

Олевськ, ФОП Особи, 2, проживає по вул. Адреса, 29 в с. Корощине 

Олевського району, ФОП Особи, 3, проживає  по вул. Адреса, 5 в м. Олевськ, 

ФОП Особи, 4, проживає по вул. Адреса, 4, кв.18 в м. Олевськ, ПП «Дента 

Ліс», в особі керівника Лисицької Світлани Петрівни, проживає по вул. 

Адреса, 1 в м.Олевськ, керуючись Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Порядком  розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в м.Олевськ»,  виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Продовжити термін дії:  

1.1. Паспорта прив'язки “Розміщення тимчасових споруд для ведення 

підприємницької діяльності”  від 26.02.2013 року №2 по  вул. 

Київська, м.Олевськ, Житомирської області.   

1.2. Паспорта прив'язки «Групи зблокованих стаціонарних тимчасових 

споруд для  провадження підприємницької діяльності» від 

26.02.2013 року  №3 по  вул. Київська, м.Олевськ, Житомирської 

області.   

 

1.3. Паспорта прив'язки «Групи зблокованих стаціонарних тимчасових 

споруд для  провадження підприємницької діяльності» від 

26.02.2013 року №16 по  вул. Київська, м.Олевськ, Житомирської 

області.   

 

1.4. Паспорта прив'язки «Три блоковані торговельні павільйони” для 

провадження підприємницької діяльності №14 від 26.12.2012 року  

по  вул. Київська,2. м.Олевськ, Житомирської області.   

 



1.5. Паспорта прив'язки «П'яти тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності» від 20.01.2014 року №1 по  вул. 

Київська, 20, м.Олевськ, Житомирської області ПП «Дента Ліс» в 

особі керівника Лисицької Світлани Петрівни; 

 

1.6. Паспорта прив'язки «Двох тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності» від 20.01.2014 року  №2 по  вул. 

Київська, 20, м.Олевськ, Житомирської області ПП «Дента Ліс» в 

особі керівника Лисицької Світлани Петрівни. 

2. Підприємцям: 

- продовжити реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових споруд для  

провадження підприємницької діяльності в управлінні містобудування, 

архітектури, будівництва та ЖКГ; 

- у місячний термін продовжити договір особистого строкового 

сервітуту для розміщення тимчасової споруди; 

- продовжити договір на вивезення твердих побутових відходів. 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою 

- освітленням, урнами для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території. 

  3.У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення, підприємець 

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

  4. Термін розміщення  тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

діяльності продовжено на 3 (три) роки з дня продовження реєстрації 

паспорта прив’язки. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

 

   

 

Міський голова                                                                      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 47 

від 22.02.2019 року 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства міської 

ради Ніколайчука Віктора Петровича, розглянувши заяви: в.о. старости с. 

Кам’янка Корнійчука Олександра Васильович, в.о. старости смт. 

Новоозерянка Дударь Ірини Вікторівни, в.о. старости с. Юрове Талаха Ігоря 

Васильовича, в.о. старости с. Журжевичі Мойсієнко Марії Данилівни, в.о. 

старости с. Рудня-Бистра Ратушинського Валентина Олексійовича, діловода 

с. Майдан Буднік Наталії Петрівни, директора Майданської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Кирильчука Миколи Миколайовича, ФОП Твержияна Віктора 

Володимировича, проживає за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 38-а, гр. 

Особи, 1, проживає за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 50, завідуючої 

дошкільним навчальним закладом № 2 «Малятко» Дубченко Наталії 

Анатоліївни, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 

1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників 

у населених пунктах», виконком міської ради     

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на зрізання аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також 

самосійних і порослевих дерев на території населених пунктів  Олевської 

міської ради: 

 1) в.о. старости с. Кам’янка Корнійчуку О.В. на зрізання тополі  в 

кількості – 1 шт. за адресою: вул. Шевченка, 41, с. Кам’янка; берез в 

кількості – 2 шт., тополі в кількості – 1 шт. за адресою: вул. Центральна, 53, 

с. Кам’янка (територія ЗОШ-І-ІІІ ступенів); 

 2) в.о. старости смт. Новоозерянка Дударь І.П. на зрізання сосен в 

кількості – 3 шт. на території кладовища в с. Рудня-Озерянська; 

 4) в.о. старости с. Юрове Талах І.В. на зрізання ялин в кількості – 7 шт., 

дубів в кількості – 2 шт., берез в кількості – 6 шт. на території кладовища в с. 

Юрове; 

 5) в.о. старости с. Журжевичі Мойсієнко М.Д. на зрізання берез в 

кількості 10 шт. на території кладовища в с. Журжевичі; 



 6) в.о. старости с. Рудня-Бистра Ратушинському В.О. на зрізання берез 

в кількості – 5 шт., сосен в кількості – 1 шт. на території кладовища в  

с. Рудня-Бистра; 

 7) діловоду с. Майдан Буднік Н.П. на видалення осокори в кількості – 

11 шт. за адресою: вул. Миколи Курильчука, 16-б, с. Держанівка (біля 

Держанівської ЗОШ); тополі в кількості – 6 шт. за адресою: вул. Леоніда 

Ступницького, 16, с. Сарнівка, (біля Сарнівської ЗОШ); тополі в кількості – 

12 шт., в’язу в кількості – 1 шт. за адресою: вул. Національного Визволення, 

57-б, с. Майдан, дубу в кількості – 1 шт. за адресою: вул. Національного 

Визволення, 57-а, с. Майдан;  

 8) директору Майданської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кирильчуку М.М. на 

видалення берез в кількості – 2 шт., дубів в кількості – 1 шт., тополі в 

кількості – 9 шт. за адресою: вул. Національного Визволення, 57-б, с. Майдан 

(територія Майданської ЗОШ); 

 9) ФОП Твержияну В.В. на зрізання каштана в кількості – 1 шт. та 

проведення декоративного обрізання крон каштанів в кількості – 4 шт. за 

адресою: вул. Свято-Воздвиженська, м. Олевськ (біля кафе «Старе місто»); 

 10) гр. Особі, 1 на зрізання берези в кількості 1 шт. по вул. 

Володимирській, 50 в м. Олевськ. 

 11) завідуючій ДНЗ № 2 «Малятко» Дубченко Н.А. на зрізання ялини в 

кількості 1 шт. по вул. Володимирській, 40 в м. Олевськ. 

 2. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під 

час виконання робіт. 

 3. Зрізання аварійних дерев оприбуткувати, як дрова та 

використовувати для опалення об’єктів соціальної сфери міської ради та 

особистих потреб установ та організацій. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

Міський голова                       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 48 

від 22.02.2019 року 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

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

буд. 22 кв. 6 м. Олевськ, Особи, 2,  проживає за адресою: вул. Адреса, 32, м. 

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

Україні», виконком міської ради     

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл гр. Особи, 1 на збір вихідних даних на підключення до 

централізованої мережі водопостачання та водовідведення квартири № 6 у 

житловому будинку №  22 по вул. Княгині Ольги в м. Олевськ. 

2. Надати дозвіл гр. Особі, 2 на збір вихідних даних на підключення до 

централізованої мережі водопостачання та водовідведення будівлі по 

бульвару Воїнів Афганців, 17 в м. Олевськ.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

Міський голова                       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 49 

від 22.02.2019 року 

Про погодження ТОВ «Олевське  

орендне  підприємство теплових 

мереж» загальновиробничих норм 

питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів на 2019 рік 

 

          Розглянувши лист ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових 

мереж» від 18.02.2019 №29 про погодження загальновиробничих норм 

питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на 2019  рік,  

відповідно до наказу Державного комітету України від 22.10.2002 року №112 

«Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у 

суспільному виробництві», Методики розрахунку норм питомих витрат 

паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-

каналізаційного господарства, затвердженої  Наказом  Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 03.09.2012 № 449,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від 19 вересня 2012 р. за № 1606/21918, керуючись ст.52, 59 Закону 

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

ВИРІШИВ: 

1. Погодити ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж» 

загальновиробничі норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів 

(ПЕР) на 2019 рік, (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

Міський голова                                                                   О.В. Омельчук 


	ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

