
                                                                      
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 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

   від 22.03.2019 року 

Присутні: 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 
 

Заступники міського голови     С.В. Мельник 

          Я.М. Осипчук 

    
Члени виконкому: Бабич Л.А., Басюк Н.А., Горпиніч Н.М., Дудар І.П., Іванов 
А.Ю., Ігнатюк А.О., Кайданович В.Й., Кравченко М.К., Кравченко М.М., 
Мирончук М.В., Михалець М.В., Мойсієнко М.Д., Назарчук Н.В., 
Ратушинський В.О., Рябой Є.М., Стафійчук К.О., Талах І.В., Тимощук В.А., 

Хомутовська О.М., Чорна І.В. 
 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /50. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

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

міської ради. 

 

2. /51. Про надання  одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ОТГ. 

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

міської ради. 

 



3. /52. Про надання згоди на встановлення пам’ятного знаку та 

інформаційної стели. 

Інформує: Халімончук Ю.В. – головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності.  
 

4. /53. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з 

проведення конкурсу з визначення виконавця послуг по вивезенню 

побутових відходів з місць здійснення виїзної торгівлі в м. Олевськ. 

Інформує: Халімончук Ю.В. – головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності.  

 

5. /54. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з визначення 

виконавця послуг по вивезенню побутових відходів в межах Олевської 

міської ОТГ. 

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

 

6. /55. Про  встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж». 

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

 

7. /56. Про погодження переліку об’єктів, що можуть реалізуватися за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 

році  в Олевській міській об’єднаній територіальній громаді. 

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

 

8. /57. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

 

9. /58. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

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

 

10. /59. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

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

 

11. /60. Про взяття на квартирний облік громадян, що потребують 

покращення житлових умов. 

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

12. /61. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності на житло. 



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

 

13. /62. Про надання житла особі, яка перебуває на квартирному обліку. 

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

 

14. /63. Про затвердження містобудівних умов та обмежень. 

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

15. /64. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд . 

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

 

16. /65. Про надання дозволу встановлення тимчасової споруди по вул. 

Січових Стрільців, 29а в м. Олевськ. 

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

17. /66. Про продовження термінів дії паспортів прив'язки тимчасових 

споруд. 

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

 

18. /67. Про переведення житлових  приміщень в нежитлові. 

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

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 50 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання  одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 51 додається/ 

          

 



СЛУХАЛИ: 3. Про надання згоди на встановлення пам’ятного 

знаку та інформаційної стели. 

Інформує: Халімончук Ю.В. – головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності.  
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 52 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження протоколу засідання конкурсної 

комісії з проведення конкурсу з визначення виконавця послуг по 

вивезенню побутових відходів з місць здійснення виїзної торгівлі в 

м. Олевськ. 

Інформує: Халімончук Ю.В. – головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 53 додається/ 

  

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до складу конкурсної комісії з 

визначення виконавця послуг по вивезенню побутових відходів в 

межах Олевської міської ОТГ. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 54 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 6. Про встановлення тарифів на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення ТОВ 

«Олевське орендне підприємство теплових мереж». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 55 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 7. Про погодження переліку об’єктів, що можуть 

реалізуватися за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 



територіальних громад у 2019 році  в Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 56 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 8. Про зміну та присвоєння адресних номерів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 57 додається/ 

          

 

СЛУХАЛИ: 9. Про надання дозволу на збір вихідних даних. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 58 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу на зрізання аварійних 

зелених насаджень. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 59 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 11. 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» - 23 

      / Рішення № 60 додається/ 

       

СЛУХАЛИ: 12. Про видачу дубліката свідоцтва про право 

власності на житло. 

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

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 61 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 13. Про надання житла особі, яка перебуває на 

квартирному обліку. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 62 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження містобудівних умов та 

обмежень. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 63 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу на встановлення тимчасових 

споруд . 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 64 додається/ 

          

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу встановлення тимчасової 

споруди по вул. Січових Стрільців, 29а в м. Олевськ. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 65 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» - 23 

      / Рішення № 66 додається/ 

          

 



СЛУХАЛИ: 18. Про переведення житлових  приміщень в 

нежитлові. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

      / Рішення № 67 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 № 50 

від 22.03.2019 року 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови 

 

Розглянувши розпорядження міського голови, що видавались у період 

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

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

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

- від 18.03.2019 № 54 «Про затвердження калькуляції»; 

- від 18.03.2019   № 55 «Про затвердження калькуляції. 

 

  

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 18.03.2019   № 54  

Про затвердження 

калькуляції 

  

 

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

самоврядування в Україні» 

1. Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на 

опалення за січень 2019 року. 

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

винести дане розпорядження на затвердження виконавчого комітету 

міської ради. 
 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                                                                 О.В.Ніколайчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Додаток 

  до розпорядження 

                                                                                              від 18.03.2019 року№ 54 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення колишньої 

РДА 

 
№ Статті витрат Січень М/Р 

сума коштів грн. 

Січень РДА 

сума коштів грн. 

1 Заробітна плата 17632,40 14247,70 

2 Нарахування на заробітну плату 3879,13 3134,49 

3 Дрова 5038,34 19919,83 

 Разом витрат 26549,87 37302,02 

Всього опалювальна площа 847,9 1724,4 

Вартість за 1 м.кв. 31,32 21,64 

 

 

Начальник відділу  

бухгалтерського обліку та звітності                                                 Дорош В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови  

від 18.03.2019   № 55  

Про затвердження 

калькуляції 

  

 

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

самоврядування в Україні» 

3. Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на 

опалення за лютий 2019 року. 

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

винести дане розпорядження на затвердження виконавчого комітету 

міської ради. 
 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                                                                 О.В.Ніколайчук 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



                                                                                        Додаток 

       до розпорядження 

                                                                                 від 18.03.2019 року№ 55 

 

 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення колишньої 

РДА 

 
№ Статті витрат Лютий  М/Р 

сума коштів грн. 

Лютий РДА 

сума коштів грн. 

1 Заробітна плата 17632,40 18517,40 

2 Нарахування на заробітну плату 3879,13 4073,83 

3 Дрова 3684,21 5920,38 

 Разом витрат 25195,74 28511,61 

Всього опалювальна площа 847,9 1724,4 

Вартість за 1 м.кв. 29,72 16,54 

 

 

Начальник відділу  

бухгалтерського обліку та звітності                                                 Дорош В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 51 

від 22.03.2019 року 

Про надання одноразової 

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 20.03.2019 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 в сумі 200,00 (двісті) грн 

кожному: 

1.1. Особі,1 , проживає по вул. *******, 36-а, кв. 12 в м. Олевськ, на 

лікування; 

1.2. Особі, 2, проживає по вул.  *******, 8а в с. Зубковичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування брата; 

1.3. Особі, 3, проживає по вул. ******, 41а в с. Юрове Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.4. Особі, 4, проживає по вул. ******, 25 в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.5. Особі, 5, проживає по вул. *****, 13, кв. 2 в м. Олевськ, на лікування; 

1.6. Особі, 6, проживає по вул. ****, 3, кв. 14 в м. Олевськ, на лікування; 



1.7. Особі, 7, проживає по вул. *****, 61-а в с. Зубковичі Олевського району, 

на лікування; 

1.8. Особі, 8, проживає в с. Кам'янка Олевського району Житомирської 

області, на лікування; 

1.9. Особі, 9, проживає по вул. ******, 10 в м. Олевськ, на лікування; 

1.10. Особі, 10, проживає по вул. ******, 10 в м. Олевськ, на лікування; 

1.11. Особі, 11, поживає по вул. ***** в с. Перга Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.12. Особі, 12, проживає по вул. *****, 4 в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.13. Особі, 13, проживає по вул. *****, 13, кв. 11 в м. Олевськ, на лікування; 

1.14. Особі, 14, проживає по вул. ****, 25 в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.15. Особі, 15, проживає по вул. ****, 16 в м. Олевськ, на лікування; 

1.16. Особі, 16, проживає по вул. ****, 35 в с. Артинськ Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.17. Особі, 17, проживає по вул. ****, 3 в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.18. Особі, 18, проживає по вул. ****, 50-в в с. Копище Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

1.19. Особі, 19, проживає по вул. ****, 6, кв. 49 в м. Олевськ, на лікування; 

1.20. Особі, 20, поживає по вул. ****, 74, кв. 2 в м. Олевськ, на лікування; 

1.21. Особі, 21, проживає по вул. ****, 3-а в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області; 

1.22. Особі, 22, проживає по вул. **** в с. Варварівка Олевського району 

Житомирської області, на лікування. 

 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 300,00 (триста) грн кожному: 

2.1. Особі, 23, проживає по вул. ****, 32 в м. Олевськ, на лікування; 

2.2. Особі, 24, проживає по вул. ****, 21 в с. Соснівка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.3. Особі, 25, проживає по вул. ****, 27 в с. Замисловичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.4. Особі, 26, проживає по вул. ****, 41 в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.5. Особі, 27, поживає по вул. ****, 98, кв. 2 в м. Олевськ Житомирської 

області, на лікування; 

2.6. Особі, 28, проживає по вул. ****, 8 в м. Олевськ, на лікування; 

2.7. Особі, 29, проживає по вул. ****, 8 в м. Олевськ, на лікування; 

2.8. Особі, 30, проживає по вул. ****, 3 в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області, на лікування дружини Ренкас Марії Іванівні; 

2.9. Особі, 31, поживає по вул. ****, 26 в м. Олевськ, на лікування; 

2.10. Особі, 32, проживає по вул. ****, 9, кв. 2 в м. Олевськ, на лікування; 

2.11. Особі, 33, поживає по вул. ****, 1, кв. 22 в м. Олевськ, на лікування; 

2.12. Особі, 33, проживає по вул. ****, 1, кв. 23 в м. Олевськ, на лікування; 



2.13. Особі, 34, поживає по вул. ****, 69 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування Клюйка Михайла Миколайовича; 

2.14. Особі, 35, проживає по вул. ****, 29 в с. Зубковичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.15. Особі, 36, проживає по вул. ****, 42/3 в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.16. Особі, 37, проживає по вул. ****, 46 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування матері Хоменко Лідії Павлівни; 

2.17. Особі, 38, проживає по площ. ****, 12, кв. 13 в смт Діброва Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

2.18. Особі, 39, проживає по вул. ****, 55 в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.19. Особі, 40, проживає по вул. ****, 20 в с. Копище Олевського району 

Житомирської області, на лікування чоловіка; 

2.20. Особі, 41, проживає по вул. **** в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області; 

2.21. Особі, 42, проживає по вул. ****, 17 в с. Андріївка Олевського району 

Житомирської області, на лікування матері; 

2.22. Особі, 43, проживає по вул.  ****, 8 в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

2.23. Особі, 44, проживає по вул. ****, 8, кв. 10 в м. Олевськ, на лікування 

дитини; 

2.24. Особі, 45, поживає по вул. ****, 7, кв. 3 в м. Олевськ, на лікування. 

 

3. Надати матеріальну допомогу в сумі 500,00 (п’ятсот) грн. кожному: 

3.1. Особі, 46, поживає по вул. ****, 56 в с. Копище Олевського району 

Житомирської області, на лікування дитини; 

3.2. Особі, 47, проживає по вул. ****, 6, кв. 1 в м. Олевськ, на лікування; 

3.3. Особі, 48, поживає по вул. ****, 55 в с. Копище Олеського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.4. Особі, 48, проживає по пров. ****, 3 в м. Олевськ, на лікування; 

3.5. Особі, 49, проживає по вул. ****, 36-а, кв. 12 в м. Олевськ, на лікування; 

3.6. Особі, 50, поживає по вул. ****, 23, кв. 3 в м. Олевськ, на лікування; 

3.7. Особі, 51, проживає по вул. ****, 49-а в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області, на лікування доньки; 

3.8. Особі, 52, проживає по вул. ****, 74 в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.9. Особі, 53, проживає по вул. ****, 7 в м. Олевськ, на лікування; 

3.10. Особі, 54, проживає по вул. ****, 32 в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.11. Особі, 55, проживає по вул. ****, 1 в м. Олевськ, на лікування; 

3.12. Особі, 56, проживає по вул****, 7 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.13. Особі, 57, проживає по вул. **** в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 



3.14. Особі, 58, проживає по вул. ****, 9 в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.15. Особі, 59, проживає по вул. ****, 6, кв. 3 в м. Олевськ, на лікування; 

3.16. Особі, 60, проживає по вул. ****, 10 в с. Варварівка Олевського району 

Житомирської області, на лікування дитини; 

3.17. Особі, 61, проживає по вул. *****, 29 в м. Олевськ, на лікування; 

3.18. Особі, 62, проживає по вул. ****, 5 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування чоловіка; 

3.19. Особі, 63, проживає по вул. ****, 6-б в с. Покровське Олевського району 

Житомирської області; 

3.20. Особі, 64, проживає по вул.****, 26 в с. Корощине Олевського району 

Житомирської області, на лікування чоловіка; 

3.21. Особі, 65, проживає по вул. ****, 41 в с. Покровське Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.22. Особі, 66, проживає по вул. ****, 49-а в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.23. Особі, 67, проживає по вул. ****, 37 в с. Артинськ Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.24. Особі, 68, проживає по вул. ****, 37 в с. Тепениця Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.25. Особі, 69, проживає по вул. ****, 26  в м. Олевськ, на лікування; 

3.26. Особі, 70, проживає по вул. ****, 29-а в м. Олевськ, на лікування; 

3.27. Особі, 71, проживає по вул. ****, 14 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування свекрухи; 

3.28. Особі, 72, проживає по вул. ****, 7 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування чоловіка; 

3.29. Особі, 73, проживає по вул. ****, 7 в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.30. Особі, 74, проживає  по вул. ****, 28 в с. Обище Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.31. Особі, 75, проживає по вул. ****, 79 в м. Олевськ на лікування; 

3.32. Особі, 76, проживає по вул. ****, 24 в с. Будки Олевського району 

Житомирської області, на лікування доньки; 

3.33. Особі, 77, проживає по вул. ****, 25 в с. Кам’янка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.34. Особі, 78, проживає по вул. ****, 4 в с. Стовпинка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.35. Особі, 79, поживає по вул. ****, 1, кв. 6 в м. Олевськ, на лікування; 

3.36. Особі, 80, проживає по вул. ****, 3-а в  с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування матері; 

3.37. Особі, 81, проживає по вул. ****, 2-б в смт Дружба Олевського району 

Житомирської області, на лікування дитини Малиновської Катерини; 

3.38.  Особі, 82, проживає по вул. ****, 13 в смт Новоозерянка Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 



3.39. Особі, 83, проживає по вул. ****, 17 в с. Жубровичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.40. Особі, 84, поживає по вул. ****, 50-в в с. Копище Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.41. Особі, 85, проживає по вул. ****, 22 в м. Олевськ, на лікування; 

3.42. Особі, 86, поживає по вул. ****, 58 в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області, на лікування дружини Палій Ірини 

Володимирівни; 

3.43. Особі, 87, проживає по вул. ****, 123 в с. Хочине Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

3.44. Особі, 88, проживає по вул. ****, 11 в м. Олевськ, на ремонт будинку; 

3.45. Особі, 89, проживає по пров. ****, 9 в м. Олевськ, на лікування; 

3.46. Особі, 90, проживає по вул. **** в с. Копище Олевського району 

Житомирської області, на лікування сестри 

3.47. Особі, 91, проживає по пров. ****, 14 в м. Олевськ, на поховання Козачка 

Леоніда Кириловича; 

3.48. Особі, 92, проживає по вул. ****, 25 в с. Кишин Олевського району 

Житомирської області, на поховання сина Склярова Романа Петровича; 

3.49. Особі, 93, проживає по вул. ****, 4 в м. Олевськ, на поховання чоловіка. 

 

4. Надати матеріальну допомогу в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн 

кожному: 

4.1. Особі, 94, проживає по вул. ****,12, кв. 15 в смт Новоозерянка 

Олевського району Житомирської області, на лікування; 

4.2. Особі, 95, проживає по вул. ****, 5 в с. Хочине Олевського району 

житомирської області, на лікування дитини; 

4.3. Особі, 96, проживає по вул. ****, 16 в с. Сущани Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.4. Особі, 97, проживає по вул. **** в с. Михайлівка Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.5. Особі, 98, проживає по вул. ****,9-а в с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області, на лікування; 

4.6. Особі, 99, проживає по вул. ****, 6, кв. 8 в смт Новоозерянка Олевського 

району Житомирської області, на лікування; 

4.7. Особі, 100, проживає по вул. ****, 14 в с. Джерело Олевського району 

Житомирської області, на лікування. 

 

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

В.В. виділити кошти в сумі 43100,00 (сорок три тисячі 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 № 52 

від 22.03.2019 року 

Про надання згоди на встановлення  

пам’ятного знаку та інформаційної стели 

  

 Керуючись законами України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення 

ГО Національно-культурне об’єднання «Амала» («Друзі») та Фонду «Меморіал 

убитим євреям Європи», розглянувши ескізний проект пам’ятного знаку й 

інформаційної стели та їх письмовий опис, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Надати згоду  на встановлення пам’ятного знаку та інформаційної стели 

на місці поховання ромів у селі Бацеве Олевського району. 

2. Покласти на Фонд «Меморіал убитим євреям Європи» усі витрати щодо 

встановлення та розміщення пам’ятного знаку та інформаційної стели. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Ніколайчука В.П. 

 

  
  

Міський голова                                                                            Омельчук О.В.   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 53 

від 22.03.2019 року 

Про затвердження протоколу засідання конкурсної  

комісії з проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг по вивезенню побутових  

відходів з місць здійснення виїзної торгівлі 

в м. Олевськ 

  

 На підставі п 3.2 рішення виконавчого комітету міської ради  від 

28.02.2018 р. № 27, протоколу засідання конкурсної комісії з проведення 

конкурсу з визначення виконавця послуг по вивезенню побутових відходів з 

місць здійснення виїзної торгівлі в м. Олевськ від 05.03.2019 р., керуючись ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу 

з визначення виконавця послуг по вивезенню побутових відходів з місць 

здійснення виїзної торгівлі в м. Олевськ від 05.03.2019 р. 

2. Визначити виконавцем послуг по вивезенню побутових відходів з місць 

здійснення виїзної торгівлі в м. Олевськ фізичну особу-підприємця 

Мельника Анатолія Миколайовича. 

3. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення виконавчого апарату міської ради Торгонському 

Олексію Івановичу: 

3.1. Укласти договір про надання послуг по вивезенню побутових 

відходів з місць здійснення виїзної торгівлі в м. Олевськ з ФОП 

Мельником Анатолієм Миколайовичем, у десятиденний термін з 

дня визначення переможця конкурсу, відповідно до типового 

договору. 



3.2. Організувати та провести черговий конкурс з визначення виконавця 

послуг по вивезенню побутових відходів з місць здійснення виїзної 

торгівлі в м. Олевськ через 12 місяців з дня підписання договору з 

ФОП Мельником Анатолієм Миколайовичем, відповідно до 

чинного законодавства. 

4. Начальнику відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності виконавчого апарату міської ради 

Ковальчуку Олегу Борисовичу: 

4.1. Забезпечити оперативне надання інформації виконавцеві послуг 

про місця здійснення виїзної торгівлі суб’єктами господарювання у 

м. Олевськ. 

4.2. Письмово повідомити суб’єкти господарювання, які на даний час 

здійснюють виїзну торгівлю у м. Олевськ, про зміну вартості 

надання послуг по вивезенню побутових відходів з місць 

здійснення виїзної торгівлі. 

4.3. Забезпечити сплату вартості публікації оголошення про проведення 

конкурсу у газеті «Зорі над Убортю» (вип. №1 від 04.01.2019 р.) на 

суму 672,70 грн., переможцем конкурсу, відповідно до акту 

наданих послуг.   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин 

Ніколайчука Олександра Володимировича. 

 

 

 

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 № 54 

від 22.03.2019 року 

 

Про внесення змін до складу конкурсної 

комісії з визначення виконавця послуг по 

вивезенню побутових відходів в межах 

Олевської міської ОТГ 

 

У зв’язку з призначенням заступника міського голови з питань житлово-

комунального господарства, архітектури, будівництва Мельника Сергія 

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

Україні», відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету Міністрів України від 

10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення 

побутових відходів», постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. 

№ 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни до складу конкурсної комісії з визначення виконавця послуг 

по вивезенню побутових відходів в межах Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

міської ради від  26.01.2018року №16  «Про визначення виконавця послуг 

по організації роздільного збирання та вивезення твердих побутових 

відходів від багатоквартирних будинків», а саме: 

1.1. Вивести зі складу конкурсної комісії першого заступника міського 

голови – Ніколайчука Олександра Володимировича 

1.2. Ввести до складу конкурсної комісії заступника міського голови –

Мельника Сергія Вікторовича – голова комісії.  

2.  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 № 55 

від 22.03.2019 року 

 

Про  встановлення тарифів на послуги 

з централізованого водопостачання  

та водовідведення ТОВ «Олевське орендне  

підприємство теплових мереж» 

 

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст.7, 31, п. 6 ст.32 Закону України «Про житлово-комунальні 

послуги», п.п.36, 37, 38 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 

№869 «Про забезпечення єдиного    підходу    до    формування   тарифів   на   

житлово  -  комунальні  послуги», на підставі звернення ТОВ «Олевське 

орендне підприємство теплових мереж» від 28.02.2019р. № 321 щодо 

необхідності установлення тарифів  на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення, враховуючи значне  цінове збільшення 

складових витрат (вартості електроенергії, вартості послуг з вивезення твердих 

побутових відходів) та наданих розрахунків щодо коригування тарифів, з 

метою забезпечення безперебійного режиму надання послуг з централізованого 

водопостачання та водовідведення в необхідному обсязі і відповідного рівня 

якості, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Встановити ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових 

мереж» тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення в таких розмірах: 

1.1. На послуги централізованого водопостачання:  

- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м
3  

– 37,60 грн.; 

- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м
3 
– 37,60 грн.;                  

- для споживачів ІІІ–ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м
3
 – 37,60 

грн.; 



1.2. На послуги з централізованого водовідведення:  

- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м
3
 –15,63грн; 

- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м
3
 –  15,63грн;                 

-для споживачів ІІІ-ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м
3 
– 15,63грн. 

 

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

А.В.)  повідомити споживачів послуг через засоби масової інформації про зміну 

тарифів з посиланням на дане рішення не менше ніж за 15 днів до введення 

тарифу на житлово-комунальні послуги у дію. 

 

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

адміністрації ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» 

вишукувати можливості щодо зниження собівартості надання послуг, 

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

енергоносії – подавати розрахунки на розгляд виконкому. 

 

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

28.02.2018року №29 « Про корегування тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення ТОВ «Олевське орендне підприємство 

теплових мереж».   

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 № 56 

від 22.03.2019 року 

Про погодження переліку об’єктів,  

що можуть реалізуватися за рахунок  

субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на формування  

інфраструктури об’єднаних територіальних  

громад у 2019 році  в Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді 

 

 Керуючись ст. ст. 27, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 16 

березня 2016 року № 200 «Деякі питання надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Погодити перелік об’єктів, що можуть реалізуватися за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад у 2019 році в Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчука Олександра Володимировича. 

 

 

Міський голова                                                                              О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 



 

 



Додаток  

 

Перелік об’єктів, що можуть реалізуватися за рахунок  

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад у 2019 році в  

Олевській міській об’єднаній територіальній громаді 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Найменування проекту, його 

місцезнаходження 

Перелік 

реалізації 

(рік початку 

і 

закінчення) 

Кошторисна 

вартість 

об'єкта,  

тис. грн. 

Залишкова 

кошторисна 

вартість 

станом на 

01.01.2019 

тис. грн. 

1 Реконструкція адміністративної 

будівлі міської ради під центр 

надання адміністративних послуг по  

вул. Володимирська, 2 в м. Олевськ 

Житомирської області 

 

 

2017-2019 

 

 

4064,296 

 

 

2183,12 

2 Будівництво сучасного центру 

безпеки громадян по вул. Малікова, 

52 в  

с. Хочино Олевського району 

Житомирської області 

 

2017-2019 

 

5517,000 

 

4338,79 

3 Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального закладу № 

25 "Чебурашка" по вул. Морозова, 3 в 

с. Зольня, Олевського району, 

Житомирської області 

 

 

2017-2019 

 

 

2258,804 

 

 

1661,663 

4 Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

дошкільного навчального закладу по 

вул. Сергія Шепетька, 18 в с. 

Сущани, Олевського району 

Житомирської області 

 

 

2017-2019 

 

 

2436,151 

 

 

1735,850 

5 Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження)  будівлі 

Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по 

вул. Гагаріна, 50 в  с. Лопатичі 

Олевського району Житомирської 

області 

 

 

2017-2019 

 

 

8402,498 

 

 

6264,902 

6 Капітальний ремонт (заходи 

енергозбереження) будівлі 

Замисловицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

по вул. Княгині Ольги, 3 в с. 

Замисловичі Олевського району 

Житомирської області 

 

 

2017-2019 

 

 

8794,099 

 

 

5923,416 

7 Капітальний ремонт дороги по вул. 

Космонавтів в м. Олевськ  

 

2018-2019 

 

1499,564 

 

1272,700 



Житомирської області (коригування) 

8 Будівництво водопровідних та 

каналізаційних мереж по вул. 

Гагаріна, Матросова, Корольова, 

Миру, Зоряній в м. Олевськ 

(коригування) 

 

2017-2019 

 

4550,916 

 

1657,003 

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 № 57 

від 22.03.2019 року 

Про зміну та присвоєння  

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви громадян, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

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

Шкільна, 24 в с. Юрове Олевського району на №24-а по вул. Шкільна в с. 

Юрове Олевського району, що належить гр. Особі, 1. 

2. Змінити адресний номер об’єктам нерухомого майна:  

- хлібопекарні, загальною площею 150,5 кв.м.;  

- яйцебазі, загальною площею 117,8 кв.м., що розташовані на земельній 

ділянці, кадастровий номер 1824455100:02:017:0038, по пров. І 

Московський, 11-а в м. Олевськ на №11-в по пров. І Московському в м. 

Олевськ, що належить гр. Особі, 2.  

3. Змінити адресний номер об’єкту нерухомого майна (складу) загальною 

площею 257,1 кв.м., що розташований на земельній ділянці кадастровий 

номер 1824455100:02:017:0028, по пров. І Московський, 11-а в м. Олевськ на 

№11-г по пров. І Московському м. Олевськ, що належить гр. Особі, 3. 

4. Присвоїти адресний номер об’єкту нерухомого майна (вагова) по вул. 

Шевченка в с Жубровичі Олевського району – вул. Шеченка,101-в в с 

Жубровичі Олевського району, що належить Особі, 4. 

5. Присвоїти адресний номер нежитлової будівлі (корівнику з прибудовами) 

загальною площею 1503,3 кв.м. по вул. Сергія Шепетька в с. Сущани 

Олевського району – вул. Сергія Шепетька, 5-а в с. Сущани Олевського 

району, яка належить Особі, 5.   

6. Присвоїти адресний номер земельній ділянці площею 0,0890 га, кадастровий 

номер 1824455100:01:020:0078, по вул. Богдана Хмельницького в м. Олевськ 

– вул. Богдана Хмельницького, 66-в в м. Олевськ, що належить Особі, 7. 

7. Присвоїти  адресний номер земельній ділянці площею 0,0750 га, 

кадастровий номер 1824484003:01:002:003, по вул. Миру в с. Забороче 

Олевського району –  вул. Миру №53-б в с. Забороче Олевського району.  

8. Змінити адресний номер земельній ділянці площею 0,2000 га, кадастровий 

номер 1824455100:02:006:0013, яка розташована за адресою:  вул. Олевської 

республіки, 116 в м. Олевськ на № 116-к по вул. Олевської республіки в м. 

Олевськ, що належить Особі, 8 та Особі, 9. 

9. Змінити адресний номер земельній ділянці площею 0,2600 га, кадастровий 

номер 1824455100:02:006:0007, яка розташована за адресою: вул. Олевської 



республіки, 116 в м. Олевськ на № 116-л по вул. Олевської республіки в м. 

Олевськ , яка належить Особі, 8 та Особі, 9. 

10. Змінити адресний номер земельній ділянці площею 0,0200 га, кадастровий 

номер 1824455100:01:025:0043, яка розташована за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 123-а в м. Олевськ на № 123-б по вул. Свято-Миколаївська в 

м. Олевськ, яка належить Особі, 8 . 

11.  
12. 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 № 58 

від 22.03.2019 року 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяви громадян, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

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

централізованої мережі водовідведення житлового будинку № 93 по вул. ****в 

м. Олевськ. 

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

централізованого водопостачання та водовідведення житлового будинку № 1 по 

вул. ****в м. Олевськ.  

3. Надати дозвіл гр. Особі, 3  на збір вихідних даних на підключення до 

централізованого водопостачання та водовідведення житлового будинку № 16 

по вул. **** в м. Олевськ.  

4. Надати дозвіл на гр. Особі, 4  на збір вихідних даних на підключення до 

централізованого водопостачання та водовідведення житлового будинку № 1 по 

вул. **** в м. Олевськ.  

5. 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 № 59 



від 22.03.2019 року 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Мельника Віктора 

Сергійовича, розглянувши звернення головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства «Олевський центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради Вишневської Олени Євгеніївни, в.о. старости 

с. Рудня-Бистра Ратушинського Валентина Олексійовича, в.о. старости смт 

Новоозерянка Дударь Ірини Петрівни, майстра з благоустрою Олевської міської 

ради Мартинова Михайла Вікторовича, заяву громадянки, 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 

самостійних і порослевих дерев на території населених пунктів Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади: 

1) Головному лікарю комунального некомерційного підприємства 

«Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради 

Вишневській О.Є. на зрізання клену (1 шт.)  за адресою: вул. Житомирська, 45 

с. Зубковичі Олевського району Житомирської області (біля ФАП); 

2)    в.о. старости с. Рудня-Бистра Ратушинському В.О. на зрізання акацій 

(2 шт.) за адресою: вул. Лесі Українки, 35-б в с. Варварівка Олевського району 

Житомирської області; 

3) в.о. старости смт. Новоозерянка Дударь І.П. на зрізання сосен (15 шт.) 

по вул. Юрія Креця (біля будинку № 7) в смт. Новоозерянка  Олевського 

району Житомирської області;  

4)    майстру з благоустрою міської ради Мартинову М.В. на зрізання 

акацій (10 шт.) по вул. Герцена в м. Олевськ (в районі мосту, ліворуч від 

центру). 

 5)  Особі, 1 на зрізання клену ( 1 шт.), липи – (1 шт.),  берези – (1 шт.) по 

вул. Січових стрільців, 9 в м. Олевськ. 

 2. Зрізання аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самостійних і 

порослевих дерев провести забезпечивши техніку безпеки під час виконання 

робіт. 

 3. Зрізані аварійні, сухостійні і фаутні дерева, а також самостійні і 

порослеві дерева, 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 № 60 



від 22.03.2019 року 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши  листи начальника Служби у справах дітей Олевської 

райдержадміністрації Орищук Галини Володимирівни від 07.03.2019р. №124 та 

від 07.03.2019 року №124/1, заяву та подані документи Особи, 1, проживає по 

вул. **** ,44 в с. Ковалівка Олевського району Житомирської області, 

керуючись пп.2 п. а) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. ст. 36,39,43,46 Житлового кодексу України, ст.13 Закону України 

«Про житловий фонд соціального призначення», Правилами обліку громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів Української РСР і 

Української Ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік Особу, 1, 21.02.2003 р.н. та внести в списки на 

отримання житла, за місцем народження, до позачергової черги та внести 

до обліку соціальної позачергової черги громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов, як дитину позбавлену батьківського 

піклування. 

2. Взяти на квартирний облік Особу, 2, 09.03.2003 р.н. та внести в списки на 

отримання житла, за місцем народження, до позачергової черги та внести 

до обліку соціальної позачергової черги громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов, як дитину позбавлену батьківського 

піклування. 

3. Взяти на квартирний облік Особу, 3, 1996 р.н. та внести в списки на 

отримання житла до загальної черги громадян, що потребують 

поліпшення  житлових умов. 

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 № 61 



від 22.03.2019 року 

Про видачу дубліката свідоцтва 

про право власності на житло 

  Відповідно до статті 40,52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву та подані документи, виконком міської ради 

 ВИРІШИВ: 

1. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житло Особі, 1, Особі, 2, 

Особі, 3 за адресою: вул. ******, буд. № 23, кв. № 11, м.Олевськ у зв’язку із 

втратою оригіналу свідоцтва про право власності на житло, виданого рішенням 

виконавочого комітету міської ради від 12 квітня 2005 року №573. 

2. Вважати недійсним свідоцтво про право власності на житло, виданого 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 12 квітня 2005 року №573. 

3.   Направити копію даного рішення  до Коростенського КП МБТІ. 

4. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Бородавко Н.А. виготовити та видати дублікат свідоцтва про 

право власності на житло. 

5. 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 № 62 

від 22.03.2019 року 

Про надання тимчасового  



житла особі, яка перебуває 

в складних життєвих обставинах 

 

     Розглянувши заяву громадянки Особі, 1, проживає пров. I *****, 21,  акт 

обстеження житлового будинку від 07.03.2019 року про придатність будинку 

для проживання, керуючись Правилами обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Ради 

професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, ст.46 Житлового кодексу України, 

пп.2 п.а), ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

      1. Надати Особі, 1, яка перебуває на квартирному обліку  в списках на 

позачергове отримання житла, як постраждала внаслідок пожежі, квартиру №13 

для тимчасового проживання у житловому будинку по вул.Центральна,1, смт. 

Дружба, Олевського району, Житомирської області, загальною площею 48,9 

м.кв., що належить до комунального житлового фонду Олевської міської ради, 

у зв’язку з втратою житла внаслідок пожежі. 

      1.1. Заключити безоплатний договір тимчасового користування житлом, а 

саме: квартирою №13 в житловому будинку №1 по вул. Центральна, смт. 

Дружба, Олевського району, Житомирської області, загальною площею 48,9 

м.кв., Особі, 1, терміном на два роки. 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

 Міський  голова                                                                            О.В.Омельчук  

 

 

                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 64 

від 22.03.2019 року 

 

Про затвердження містобудівних  

умов та обмежень 
 



 

 Розглянувши заяви громадян, 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 для проектування об’єктів 

будівництва: 

-  «Реконструкція нежитлової будівлі літньої кухні під магазин по вул. Свято-

Миколаївська, 123-а в м. Олевськ Житомирської області». 

- «Будівництво навісу на території деревообробного підприємства за адресою: 

вул.  Герцена, 13,  м. Олевськ Житомирської області» 

2. Зобов’язати гр. Скиданчука Богдана Васильовича, та гр. Закуренка Ігоря 

Вадимовича у відповідності до ч. 9 ст. 40 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» звернутися до Олевської міської ради щодо 

укладання договору про пайову участь не пізніше ніж за 15 робочих днів до 

прийняття об’єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального 

господарства Ніколайчука В.П. 

 

 

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 № 65 

від 22.03.2019 року 

Про надання дозволу на  

встановлення тимчасових споруд  

 

Розглянувши заяву пастора «Української церкви» «Спасіння» Християн 

Віри Євангельської» Шапорди Петра Івановича, громадянки Особи, 1, 

проживає по вул. ****, 8б, с. Жубровичі Олевського району Житомирської 



області, керуючись «Порядком розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в м. Олевськ», затвердженим 

рішенням ХVІ сесії Олевської міської ради VІ скликання від 25.05.2012 року № 

209, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 31 

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

ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл:  

1.1. «Українській церкві» «Спасіння» Християн Віри Євангельської» в особі 

пастора Шапорди Петра Івановича на встановлення двох тимчасових споруд 

площею по 29,7 кв.м. для провадження релігійної діяльності по вул. 

Гаражна, 1 в с.Кишин Олевського району Житомирської області, відповідно 

до схеми розміщення; 

1.2.  Гр. Особі, 1 на встановлення тимчасової споруди площею 30 кв.м. для 

провадження підприємницької діяльності (торгівля промисловими 

товарами) по вул. Шевченка в с.Жубровичі Олевського району, відповідно 

до схеми розміщення.  

2. Виконавцю робіт «Українській церкві» «Спасіння» ХВЄ» в особі пастора 

Шапорди П.І. та громадянці Особі, 1: 

2.1.  Виготовити паспорт прив’язки; 
 

2.2.  Забезпечити благоустрій прилеглої території з облаштування тротуарною  

плиткою, освітленням,   урнами для сміття; 
 

2.3.  Здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території; 

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

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 
4. Термін розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності становить 3 (три) роки з дня реєстрації паспорта прив’язки. 
5. Термін встановлення тимчасових споруд 3 (три) місяці з дня реєстрації 

паспорта прив’язки.  
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури, 

будівництва Мельника С.В.  
 

 
Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 66 

від 22.03.2019 року 

 

Про надання дозволу встановлення 

тимчасової споруди по вул. Січових 

Стрільців, 29а в м. Олевськ 
 



 З метою благоустрою території Олевської міської ради, керуючись 

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

«Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядком розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», «Правил 

благоустрою території населених пунктів Олевської міської об’єднаної 

громади», затверджених рішенням ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 17.01.2019 р. № 918,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл на встановлення тимчасової споруди (навісу) над 

археологічною пам’яткою (колодязем) по вул. Січових Стрільців, 29а в м. 

Олевськ (урочище Бабина гора) відповідно до проекту тимчасової 

споруди. 

2. Термін розміщення тимчасової споруди – безстроковий. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань житлово-комунального господарства, архітектури, 

будівництва Мельника С.В.  

 

 

  Міський голова                                                                      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 67 

від 22.03.2019 року 

Про продовження термінів дії  

паспортів прив'язки тимчасових споруд 

 



 Розглянувши заяви громадян та фізичних осіб-підприємців, 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 паспортів прив’язки: 

1.1. групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд для  провадження 

підприємницької діяльності від  26.02.2013 року  №11 по  вул. 

Київська, м.Олевськ, Житомирської області, гр. Особи, 1; 

 

1.2. тимчасовій споруді для  провадження підприємницької діяльності від 

21.02.2014 року  №5 по  вул. Промислова, м. Олевськ, Житомирської 

області, гр. Особи, 2; 

 

1.3. групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд для  провадження 

підприємницької діяльності  від 26.02.2013 року №5 по  вул. Київська, 

м.Олевськ, Житомирської області гр. Особи, 3; 

 

1.4. групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд для  провадження 

підприємницької діяльності від 26.02.2013 року  №8 по  вул. Київська, 

м. Олевськ, Житомирської області ФОП Особи, 4; 

 

1.5. групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд для  провадження 

підприємницької діяльності від 26.02.2013 року  №14 по  вул. 

Київська, м.Олевськ, Житомирської області ФОП Особи, 5; 

 

1.6. групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд для  провадження 

підприємницької діяльності” від 26.02.2013 року  №13 по  вул. 

Київська, м.Олевськ, Житомирської області ФОП Особи, 6; 

 

1.7. групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд для  провадження 

підприємницької діяльності від 26.02.2013 року  №15 по  вул. 

Київська, м.Олевськ, Житомирської області ФОП Особи, 7; 

 

1.8. трьох зблокованих тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності від 04.03.2014 року  №7 по  вул. Івана 

Франка, м.Олевськ, Житомирської області, ФОП Особи, 8; 

 

1.9. групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд для  провадження 

підприємницької діяльності від 26.02.2013 року  №7 по  вул. Київська, 

м.Олевськ, Житомирської області ФОП Особи, 9; 

 

1.10. тимчасової споруди — торгівельний павільйон  від 16.05.2013 року 

№18  по  вул. Привокзальна, м.Олевськ, Житомирської області ФОП 

Особи, 10; 

 



1.11. групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд для  провадження 

підприємницької діяльності” від 26.02.2013 року  №9  по  вул. 

Київська, м. Олевськ, Житомирської області ФОП Особи, 11; 

 

1.12. групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд для  провадження 

підприємницької діяльності  від 26.02.2013 року  №6 по  вул. Київська, 

м.Олевськ, Житомирської області ФОП Особи, 12; 

 

2. Громадянам та 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. 

-  здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території 

відповідно розробленої схеми. 

  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 № 68 

від 22.03.2019 року 

Про переведення житлових   

приміщень в нежитлові 

 



 Розглянувши заяву громадянина Особи, 1, проживає по вул. ****, 38 в с. 

Варварівка Олевського району, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Положенням про порядок  переведення житлових 

приміщень та житлових будинків в нежитлові», затвердженої  рішення ХХХХ 

сесії Олевської міської ради  VІ скликання від 28 березня  2014 року № 482, 

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Перевести житлові приміщення першого поверху, а саме: квартиру №1, 

загальною площею 44,6 м.кв., квартиру № 2, загальною площею 44,5 м.кв. та 

частину підвального приміщення, загальною площею 69,2 м.кв. 

багатоквартирного житлового будинку по вул. Свято-Миколаївська, 31 в 

м.Олевськ,  в нежитлові приміщення. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

 

 

 

      Міський голова                                                                      О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


