
                                                  

                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1084 

ХL сесія                         VІІ скликання

  

від  23.05.2019 року 

 

Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної  

громади за І квартал  2019 року  

  

  

       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

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

Україні», враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади за І квартал  2019 року (додається) по 

доходах в сумі 65 464 005,83 грн., по видатках – 57 137 032,98 грн., по 

фінансуванню – 8 326 972,85 грн., у тому числі: 

        по загальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 62 928 608,86 грн.; 

- видатки у сумі 53 923 712,49 грн.; 

- фінансування у сумі – 9 004 896,37 грн.  

 

       по спеціальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 2 535 396,97 грн.; 

- видатки у сумі 3 213 320,49 грн.; 

- фінансування у сумі  677 923,52 грн.  

 

 

Міський голова                                            О.В.Омельчук 

 

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


 

Звіт  

про виконання міського 

                                  бюджету Олевської міської об’єднаної   

територіальної громади за І квартал 2019 року 

 

       Відповідно до ст. 28 Бюджетного кодексу України, Олевська міська рада  

інформує про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за  І квартал 2019 року  за доходами (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів) у сумі 65 464,0 тис. грн. та видатками – 57 137,0 

тис.грн., в тому числі: загальний фонд міського бюджету виконано за 

доходами в сумі 62 928,6 тис.грн., за видатками – 53 923,7 тис.грн.; 

спеціальний фонд за доходами в сумі 2 535,4 тис.грн., за видатками – 3 213,3 

тис. грн., із них доходи загального фонду міського бюджету (без 

урахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 96,44 відсотка.  
Видатки загального фонду міського бюджету за І квартал 2019 року 

виконано на 88,23 відсотків, /план 53 923,7 тис. грн., факт 61 118,5 тис. грн./,  

в тому числі по основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 36 247,7 тис. грн. при плані 39 453,7 

тис. грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 1 546,4 тис. грн. при плані 1 903,4  

тис. грн.;  

- по культурі та мистецтву видатки склали  2 108,3 тис. грн. при плані  

2 426,4  тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 450,1 тис. грн. 

при плані 493,4 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  4 359,2 тис. грн. при 

плані  5 088,3  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  7 567,1 тис. грн. при плані  

8 575,6  тис. грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  

1 115,2 тис. грн. при плані 1 925,4 тис. грн.; 

- по економічній діяльності  касові видатки склали  242,3 тис. грн. при 

плані 761,1 тис. грн.; 

-   по іншій діяльності (забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони та резервний фонд)  касові видатки склали 47,4 тис. грн. при плані 

221,2 тис. грн.; 

-   касові видатки по міжбюджетних трансфертах  склали 240,0 тис. грн. 

при плані 270,0 тис. грн.  

 

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.04.2019 

року відсутня. 

 

Міський голова                                                                               О.В.Омельчук 



 

                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1085 

ХL сесія                         VІІ скликання

  

від  23.05.2019 року 

 

Про затвердження рішення  

виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О. про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради та  враховуючи  висновок постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: Затвердити рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради від 13.05.2019 року №88 «Про внесення змін до міського бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади 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 № 88 

від 13.05.2019 року 

Про внесення змін до міського  

бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік 

  
       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, відповідно до 

рішення ХХХІХ сесії VII скликання Олевської районної ради від  13.05.2019 

року  №403 «Про внесення змін до районного бюджету», пункту 16  рішення 

ХХХV сесії  VII скликання Олевської міської ради від  21.12.2018 року  

№876 „Про міський бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:        

   1. Внести такі зміни до міського бюджету на 2019 рік:. 

         1) збільшити  доходи загального фонду на загальну суму 30 000 гривень 

згідно з додатком 1, по місцевих бюджетах з яких надаються субвенції та за їх 

призначеннями згідно з додатком 2. 

2) зменшити  видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0118700 

«Резервний фонд» на загальну суму 63 770 гривень; 

збільшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0118110 «Заходи із 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на 

загальну суму 75 670 гривень згідно з додатком 3. 

збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0118110 «Заходи із 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на 

загальну суму 18 100 гривень згідно з додатком 3; 

3)  збільшити профіцит загального фонду на суму 18 100 гривень, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 4; 

4)  збільшити дефіцит спеціального фонду на суму 18 100 гривень, 

напрямком використання якого визначити надходження із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 4. 

2. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5.  

3. Рішення виконкому винести на затвердження міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову 

Омельчука О.В.      

Міський голова                  О.В. Омельчук  



                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1086 

ХL сесія                         VІІ скликання

  

від  23.05.2019 року 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету Олевської  

міської об’єднаної  територіальної  

громади на 2019 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України та враховуючи  

висновок постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Спрямувати на проведення витрат 1 604 380 грн. вільного залишку 

бюджетних коштів  загального фонду міського бюджету. 

            2. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018  року №876 

„Про міський бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік ” зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради 

від 14.02.2019 року №943 „Про внесення змін до міського бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ”, від 

14.03.2019 року №984 „Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ”, від 18.04.2019 року 

№1038 „Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік ”, а саме:        

           2.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 252 976 104 гривень, 249 445 768 

гривень, 3 530 336 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 253 032 204 

гривень, 249 475 868 гривень, 3 556 336 гривень. 

          2.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 266 912 408 гривень, 238 107 762 

гривень, 28 804 646 гривень замінити,  відповідно, цифрами 268 572 888 

гривень, 238 812 717 гривень, 29 760 171 гривень. 

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

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 10 663 151 

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

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 14 385 535 

гривень напрямком використання якого визнати передачу коштів із 



загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

   - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 722 384 

гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку 

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

міського бюджету у  сумі 347 500 гривень, залишку субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій - 1 770 504 гривень, залишку 

освітньої субвенції – 1 604 380 гривень. 

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

цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 26 203 835 

гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 14 385 535 гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 

12 500 000 гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського 

бюджету, які виникли станом на 01.01.2019 року у сумі 807 900 гривень, в 

тому числі: від надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 705900 

гривень, надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 102 000 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      1 489 600 

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО)».           

2.5.  У пункті  6 цифри 20 283 914 гривень   замінити відповідно 

цифрами 20 294 473 гривень.  

3. Це рішення набирає чинності з 23 травня 2019 року. 

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

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

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

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

  

 

 

Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук 

 

 
 
 
 
 



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1087 

ХL сесія                         VІІ скликання

  

від  23.05.2019 року 

 
Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, у відповідності до 

«Програми соціального захисту населення Олевської об'єднаної 

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

Олевської міської ради VІІ скликання, керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з 

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

міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати право відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

на виплату одноразової матеріальної допомоги: 

1.  Особі, 1 на відновлення житла після пожежі –5 000 гривень; 

2. Особі, 2 на лікування – 5 000 гривень; 

3. Особі, 3 на лікування – 5 000 гривень; 

4. Особі, 4 за укладений контракт із ЗСУ в 2018 році  – 5 000 грн.   

5. Особі, 5 за укладений контракт із ЗСУ в 2019 році – 10 000 гривень; 

6. Особі, 6 на лікування – 5 000 гривень; 

7. Особі, 7 на лікування  – 5 000 гривень; 

8. Особі, 8 на  лікування – 5 000 гривень; 

9. Особі, 9 на лікування – 5 000 гривень; 

10.  Особі, 10 на лікування дочки – 5 000 гривень; 

11.  Особі, 11 на лікування – 3 000 гривень; 

12.  Особі, 12 на відновлення хліва після пожежі – 3 000 гривень; 

13. Особі, 13 на лікування – 3 000 гривень; 

14. Особі, 14 на лікування – 5000 гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 



Міський голова                                                                                О.В.Омельчук 

                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1088 

ХL сесія                         VІІ скликання

  

від  23.05.2019 року 

 

Про співфінансування робіт по об’єкту 

«Спортивний майданчик для міні 

футболу зі штучним покриттям  

Жубровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по  

вул. Шевченка,1в с. Жубровичі 

Олевського району Житомирської 

області – будівництво» 

 

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства міської 

ради Ніколайчука Віктора Петровича, керуючись ст. 26 Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передбачити кошти з міського бюджету в 2019 році на співфінансування 

в розмірі 10% по об’єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі 

штучним покриттям Жубровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 

1 в с. Жубровичі Олевського району Житомирської області – 

будівництво» в сумі 149,97 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича та постійну комісію міської ради з   

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку. 

 

 

Міськийголова                                                   О.В. Омельчук  

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1089 

ХL сесія                         VІІ скликання

  

від  23.05.2019 року 

 

Про розроблення детального плану 

території земельної ділянки по вул. 

Існюка О., 1 в  с. Соснівка Олевського 

району Житомирської області 
 

Відповідно до статей 12, 17 Закону України «Про основи 

містобудування», статей 10, 19, 29 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 

травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення 

громадських слухань щодо врахувань громадських інтересів під час 

розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН 

Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», наказу 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 «Про затвердження 

Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України за № 1468/20206 від 20 грудня 2011 року, 

враховуючи звернення від 26 квітня 2019 року гр. Макарчука Володимира 

Вікторовича щодо розроблення детального плану території земельної ділянки 

по вул. Існюка О., 1 в с. Соснівка Олевського району Житомирської області з 

метою зміни цільового призначення з будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

код КВЦПЗ (02.01.) на розміщення та експлуатацію об’єктів дорожнього 

сервісу код КВЦПЗ (12.11), керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Розробити детальний план території земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,25 га по вул. Існюка О., 1 в с. Соснівка Олевського району 

Житомирської області з метою зміни цільового призначення з будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) код КВЦПЗ (02.01.) на розміщення та експлуатацію 

об’єктів дорожнього сервісу код КВЦПЗ (12.11), відповідно до договору з 

організацією, яка має в своєму складі особу з відповідним кваліфікаційним 



сертифікатом на виконання робіт з розроблення містобудівної документації. 

2. Замовником на виконання детального плану території земельної ділянки 

по вул. Існюка О., 1 в с. Соснівка Олевського району Житомирської області з 

метою зміни цільового призначення з будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд на розміщення та 

експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу, визначити Олевську міську раду. 

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території земельної 

ділянки по вул. Існюка О, 1 в с. Соснівка Олевського району Житомирської 

області з метою зміни цільового призначення з будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на 

розміщення та експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу здійснити за 

рахунок коштів гр. Макарчук Володимира Вікторовича. 

4. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Олевської міської ради забезпечити: 

4.1 організацію оформлення вихідних даних на розробку детального плану 

території; 

4.2 розгляд проектних матеріалів та проведення процедури громадських 

слухань проекту детального плану території у відповідності до чинного 

законодавства; 

4.3 проект детального плану території відповідно до чинного 

законодавства подати на розгляд та затвердження Олевською міською радою. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С. В. та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг. 

 

 

 

Міський голова                                                             О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1090 

ХL сесія                         VІІ скликання

  

від  23.05.2019 року 

 

Про найменування 

вулиці та провулку  

в с. Сердюки Олевського 

району Житомирської області 

 

 Розглянувши звернення в. о. старости с. Сердюки Чорної Інни 

Василівни, керуючись ст. ст. 26, 37, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Найменувати вулицю та провулок в с. Сердюки Олевського району 

Житомирської області, а саме: 

-  вулиця Миру; 

-  провулок Першотравневий.  

2. Загальному відділу міської ради (Саковець Л.В.)  направити листи з 

даним рішенням до Олевського відділення «Укртелекому», «Укрпошти», 

Олевської ЦЛ, Олевського відділення поліції Коростенського відділу 

поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській 

області, районного ДСНС, Олевського відділу ведення Державного 

реєстру виборців. 

3. В.о. старости с. Сардюки Чорній І.В. здійснити організаційні заходи щодо 

встановлення адресних табличок. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. та постійну комісію міської ради з питань   

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг. 
 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 



                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1091 

ХL сесія                         VІІ скликання

  

від  23.05.2019 року 

 

Про встановлення ставок туристичного збору на  

території Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 рік 

 

Відповідно до ст. 7, 10, 12, 268 Податкового кодексу України, ст. 26 

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

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», керуючись cт. 64 Бюджетного кодексу України, враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА : 

1. Встановити на 2020 рік ставки туристичного збору по Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді у розмірі 0,25 відсотка – для внутрішнього 

туризму та 0,5 відсотка – для в’їзного туризму від розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 

року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

2. Затвердити Положення про порядок справляння туристичного збору на 

території Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, 

згідно з додатком 1. 

3. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2020 року. 

4. Опублікувати дане рішення на офіційному сайті Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу Олевської міської ради Горпиніч К.О. та постійну 

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

розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                                                                              О.В. Омельчук 

 

 

 
 



Додаток 1 

до рішення ХL сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 23.05.2019 р. № 1091 

«Про встановлення ставок туристичного збору на  

території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік» 

 

Положення 

про порядок справляння туристичного збору на території Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 1. Загальні положення. 

 1.1.  Положення про туристичний збір на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі – Положення) 

розроблене на підставі ст. 7, 10, 12, 268 Податкового кодексу України, ст. 26 

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

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», керуючись cт. 64 Бюджетного кодексу України, та визначає 

порядок справляння туристичного збору на території громади. 

 Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними 

особами на території Олевської міської об’єднаної територіальної громади. 

 1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII “Податок на майно” 

Податкового кодексу України – переміщення в межах території України 

громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, 

в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 

 В’їзний туризм для цілей розділу XII «Податок на майно» Податкового 

кодексу України – прибуття на територію України та/або переміщення в 

межах території України осіб, які постійно не проживають на території 

України, в пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 

 1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого 

зараховуються до місцевого бюджету. 

 2. Платники збору. 

 2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи 

без громадянства, які прибувають на територію Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, на якій діє рішення Олевської міської ради про 

встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення. 

 2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

 а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму; 

 б) особи визначені підпунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 

статті 14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або 

тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом «б» підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать 

фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 

найму; 

 в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи 

або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 



 г) ветерани війни; 

 ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

 д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, 

оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-

оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну 

практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я; 

е) діти віком до 18 років; 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-

курортні заклади; 

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, 

визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 

Податкового кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною 

особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» 

підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності 

або на праві користування за договором найму. 

 3. Ставка збору. 

 3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу 

тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,25 відсотка – для 

внутрішнього туризму та 0,5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

 4. База справляння збору. 

 4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 

пункту 5 цього Положення. 

 5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі). 

 5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у 

таких місцях проживання (ночівлі): 

 а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, 

будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для 

відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні 

заклади; 

 б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 

котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 

використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 

 5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими 

агентами: 

 а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими 

відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 

пункту 7 цього Положення, фізичними особами-підприємцями, які надають 

послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), 

визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення; 

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 



неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 5.1 пункту 5 

цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на 

праві користування за договором найму; 

 в) юридичними особами, які уповноважуються Олевською міською 

радою, справляти збір на умовах Договору, укладеного з відповідною радою. 

 6. Особливості справляння збору. 

 6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 

тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим 

агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з 

дотриманням інших вимог, визначених рішенням Олевської міської ради. 

 За один і той самий період перебування платника збору на території 

однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким 

платником збору, не допускається. 

 6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 

проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на 

праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 

підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового 

кодексу України та рішення Олевської міської ради. 

 6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний 

збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню 

такій особі у встановленому Податковим кодексом України порядку. 

 7. Порядок сплати збору. 

 7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 

строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – 

до 28 (29) включно) на підставі рішення Овруцької міської ради.   

 Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, 

відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми 

нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума 

збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) 

квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується 

такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного 

(податкового) періоду. 

 7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної 

особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання 

(ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний 

зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в 

органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. 

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

Секретар ради                                                                                      В.О. Шейко 



                                                                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1092 

XL  сесія                          VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року 

 

Про встановлення ставок 

та пільг із сплати земельного 

податку на 2020 рік  

 

 Відповідно до ст. 269-271,273-274,277,281-287,289  Податкового 

Кодексу України, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та керуючись розділами XII, XIV Податкового кодексу України та 

п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Олевської міської об'єднаної територіальної 

громади плату за землю та пільги зі сплати земельного податку на 2020 рік 

(Додаток 2-4): 

2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року. 

3. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та розмістити на 

офіційному сайті Олевської міської ради у терміни, визначені чинним 

законодавством України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

Олевської міської ради (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                                                                                О.В. Омельчук 

 
 

 

 

 

 



                                                                 Додаток 1 

до рішення  XL сесії Олевської міської ради VII 

скликання  від 23.05.2019  року № 1092   

«Про встановлення ставок 

та пільг із сплати земельного 

податку на 2020 рік» 

     

 

Справляння плати за землю, в частині земельного податку 

1. Платники податку 

Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу 

України. 

Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, 

встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України. 

 

2. Об’єкт оподаткування 

2.1 Об’єкт оподаткування визначено пунктом 270.1 статті 270 Податкового 

кодексу України. 

2.2 Не є об’єктом оподаткування земельні ділянки відповідно до статті 283 

Податкового кодексу України. 

 

3. База оподаткування 

База оподаткування визначена пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу 

України. 

4. Ставка податку 

Ставки земельного податку за земельні ділянки встановлюється у розмірах, 

згідно Додатку 2-4. 

5. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та 

подання звітності про обчислення і сплату податку 

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності визначені статтями 273,281-284,286-287,289 Податкового 

кодексу України. 

6. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

7. Пільги із сплати податку 

Пільги щодо сплати земельного податку та перелік земельних ділянок, які не 

підлягають оподаткуванню земельним податком визначені статтями 281-283 

Податкового кодексу України. 
 

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 
 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення XXXX сесії Олевської міської ради VII 

скликання  від 23.05.2019  року  

№ 1092 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Олевської міської ради  

від 23.05.2019 р. № 1092 

СТАВКИ  

земельного податку
1 

на земельні ділянки які перебувають у власності 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 

 з 01.01.2020 року на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади : 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

 
06 

 

17 

 

 

1824410100 

 

 

1824456000 

1824455400 

1824486200 

1824481300 

1824481600 

1824482000 

1824482400 

1824482800 

1824483200 

1824483600 

1824484000 

1824484400 

1824484800 

1824485300 

1824485600 

1824486400 

1824487200 

1824487600 

 1824488000 

Олевська міська рада Житомирської 

області 

Новоозерянка 

Дружба 

Рудня-Бистра 

Калинівка 

Жубровичі 

Журжевичі 

Замисловичі 

Зольня 

Зубковичі 

Кам'янка 

Кишин 

Копище 

Лопатичі 

Майдан 

Стовпинка 

Тепениця 

Хочине 

Юрове 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
 
 

(відсотків нормативної 
грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
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и
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б
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01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва

4
 

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.02 Дляведення фермерськогогосподарства
4
 

1,000 0,300 5,000 5,000 

01.03 Для ведення особистого селянського господарства
4
 

1,000 0,300 5,000 0,300 

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства
4
 

1,000 0,300 5,000 0,300 

01.05 Для індивідуального садівництва
4
 

1,000 0,300 5,000 0,300 

01.06 Для колективного садівництва
4
 

1,000 0,300 5,000 0,300 

01.07 Для городництва
4
 

1,000 0,300 5,000 0,300 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби
4
 

0,300 0,300 0,300 0,300 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  
0,300 0,300 0,300 0,300 

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського 
господарства  

0,300 0,300 0,300 0,300 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  
1,000 1,000 5,000 5,000 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.13 Для іншого сільськогосподарськогопризначення 
1,000 1,000 5,000 5,000 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

4
 

3,000 
0,250 5,000 0,250 

02.02 Для колективного житлового будівництва
4
 

3,000 0,250 0,250 0,250 

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку 

3,000 0,250 0,250 0,250 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового 
проживання  

3,000 0,250 0,250 0,250 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 
3,000 0,250 5,000 0,250 

02.06 Для колективного гаражного будівництва 
3,000 0,250 0,250 0,250 

02.07 Для іншої житлової забудови 
3,000 0,250 5,000 0,250 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та 
3,000 0,250 5,000 0,250 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
 
 

(відсотків нормативної 
грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування

2
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використання земель природно-заповідного фонду  

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування

4
 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти

4
 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я та соціальної допомоги

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій

4
 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування

4
 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій та органів

4
 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  
3,000 3,000 5,000 5,000 

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування  

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-
фінансових установ  

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури  

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд 
закладів науки  

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування  

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
побутового обслуговування   

3,000 1,000 5,000 1,000 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС
4
 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови   

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 1,000 1,000 

04 Землі природно-заповідного фонду 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
 
 

(відсотків нормативної 
грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування
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04.01 Для збереження та використання біосферних 
заповідників  

0,010 0,010 0,010 0,010 

04.02 Для збереження та використання природних 
заповідників

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

04.03 Для збереження та використання національних 
природних парків

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів
4
 0,010 0,010 0,010 0,010 

04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  0,010 0,010 0,010 0,010 

04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків  0,010 0,010 0,010 0,010 

04.07 Для збереження та використанняпарків - пам’яток 
садово-паркового мистецтва  

0,010 0,010 0,010 0,010 

04.08 Для збереження та використання заказників  0,010 0,010 0,010 0,010 

04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  0,010 0,010 0,010 0,010 

04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  0,010 0,010 0,010 0,010 

04.11 Для збереження та використання регіональних 
ландшафтних парків  

0,010 0,010 0,010 0,010 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, 
які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів  0,010 0,010 0,010 0,010 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 
0,010 0,010 0,010 0,010 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,010 0,010 0,010 0,010 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва 3,000 3,000 5,000 5,000 

07.04 Для колективного дачного будівництва 3,000 3,000 5,000 5,000 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
 
 

(відсотків нормативної 
грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
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місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування
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07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної 
спадщини   

0,010 0,010 0,010 0,010 

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  0,010 0,010 0,010 0,010 

08.03 Для іншого історико-культурного призначення  0,010 0,010 0,010 0,010 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,010 0,010 0,010 0,010 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 
послуг   

3,000 3,000 5,000 5,000 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 3,000 3,000 5,000 5,000 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  
1,000 1,000 1,000 1,000 

10.02 Для облаштування та догляду за прибережними 
захисними смугами  

1,000 1,000 1,000 1,000 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  1,000 1,000 1,000 1,000 

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і каналами  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  1,000 1,000 1,000 1,000 

10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 1,000 1,000 

10.07 Для рибогосподарських потреб 3,000 3,000 5,000 5,000 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей  

1,000 1,000 1,000 1,000 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  1,000 1,000 1,000 1,000 

10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 
гідрометричних та лінійних споруд  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших 
лікувально-оздоровчих закладів у межахприбережних 
захисних смуг морів,морських заток і лиманів 

1,000 1,000 1,000 1,000 



Вид цільового призначення земель
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Ставки податку
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яких не проведено 
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10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 1,000 1,000 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами,що 
пов’язані з користуванням надрами 

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості 

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.03 Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 
та підприємств 

2,000 2,000 2,000 2,000 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури(виробництва та розподілення 
газу,постачання пари та гарячої 
води,збирання,очищення та розподілення води) 

2,000 2,000 2,000 2,000 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

2,000 2,000 2,000 2,000 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
залізничного транспорту 

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
морського транспорту   

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
річкового транспорту   

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства

4
 

2,000 2,000 2,000 2,000 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
авіаційного транспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
міського електротранспорту  

3,000 3,000 3,000 3,000 



Вид цільового призначення земель
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Ставки податку
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12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних 
операцій  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
іншого наземного транспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій 

3,000 3,000 5,000 5,000 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд 
об’єктів поштового зв’язку 

0,010 0,010 0,010 0,010 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів 
зв’язку  

3,000 3,000 5,000 5,000 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3,000 3,000 5,000 5,000 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій 

3,000 3,000 5,000 5,000 

14.02 Для розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії 

3,000 3,000 5,000 5,000 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил
4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових 
частин(підрозділів)Національноїгвардії

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ
4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
0,010 0,010 0,010 0,010 
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Держспецтрансслужби
4
 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби 
зовнішньої  розвідки

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, 
утворених відповідно до законів, військових 
формувань

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду 

0,010 0,010 0,010 0,010 

16 Землі запасу 
3,000 3,000 3,000 3,00 

17 Землі резервного фонду 
3,000 3,000 3,000 3,000 

18 Землі загального користування
4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,010 0,010 0,010 0,010 

20 Земельні ділянки, які перебувають в постійному 
користуванні (крім державної та комунальної форми 
власності)   

6,000 6,000 6,000 6,000 

20 Земельні ділянки, які перебувають в постійному 
користуванні (для виробництва) 

3,000 3,000 3,000 3,000 

20 Земельні ділянки, які перебувають в постійному 
користуванні установ державної та комунальної форм 
власності 

3,000 3,000 3,000 3,000 

  
 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 3 

до рішення XL сесії Олевської міської ради VII 

скликання  від 23.05.2019  року  

№ 1092 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Олевської міської ради  

від 23.05.2019 р. № 1092 

СТАВКИ  

земельного податку
1 

на земельні ділянки які перебувають у власності 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію 

 з 01.01.2020 року на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади : 

Кодобласті 
Кодрайон

у 

КодзгіднозКОАТУ

У 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

 
06 

 

17 

 

 

1824410100 

 

 

1824456000 

1824455400 

1824486200 

1824481300 

1824481600 

1824482000 

1824482400 

1824482800 

1824483200 

1824483600 

1824484000 

1824484400 

1824484800 

1824485300 

1824485600 

1824486400 

1824487200 

1824487600 

    1824488000 

Олевська міська рада Житомирської 

області 

Новоозерянка 

Дружба 

Рудня-Бистра 

Калинівка 

Жубровичі 

Журжевичі 

Замисловичі 

Зольня 

Зубковичі 

Кам'янка 

Кишин 

Копище 

Лопатичі 

Майдан 

Стовпинка 

Тепениця 

Хочине 

Юрове 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку
 
 

(відсотків нормативної 
грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 
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(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування
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09 Податок за один гектар лісових земель: 

за земельні ділянки вкриті лісовою рослинністю, а 

0,010 0,010 0,010 0,010 



також земельні ділянки не вкриті   лісовою рослинністю  
від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по 
Житомирскій області 

 

Секретар ради                              В.О.Шейко 

 
1
 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими 

додатками. 

2
 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового 

призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548. 

3
 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у 

разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  

4
 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися 

повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 

Податкового кодексу України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 4 

до рішення XL сесії Олевської міської ради VII 

скликання  

                        
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Олевської міської ради  

від 23.05.2019 р. №1092 



 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 

кодексу України,із сплати земельного податку
1
 

 
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020  року. 

 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

 

06 

 

17 

    1824410100 

 

 

1824456000 

1824455400 

1824486200 

1824481300 

1824481600 

1824482000 

1824482400 

1824482800 

1824483200 

1824483600 

1824484000 

1824484400 

1824484800 

1824485300 

1824485600 

1824486400 

1824487200 

1824487600 

 1824488000 

Олевська міська рада Житомирської 

області 

Новоозерянка 

Дружба 

Рудня-Бистра 

Калинівка 

Жубровичі 

Журжевичі 

Замисловичі 

Зольня 

Зубковичі 

Кам'янка 

Кишин 

Копище 

Лопатичі 

Майдан 

Стовпинка 

Тепениця 

Хочине 

Юрове 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;  100 

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 

років; 

100 

Пенсіонери (за віком) 100 

Ветерани праці 100 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 

100 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

100 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки передбачені 

для відповідної категорії: 

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи; 

 

 

 



Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 

років; 

Пенсіонери (за віком); 

Ветерани праці; 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи поширюється на 

земельні ділянки за кожним видом використання в межах 

граничних норм: 

 

Для ведення особистого селянського господарства 

 

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка): 

 

У селах  

 

У селищах 

 

В містах  

 

Для індивідуального дачного будівництва 

 

Для будівництва індивідуальних гаражів   

 

Для ведення садівництва 

 

 

 

 

 

 

 

не більше як 2га 

 

 

не більше як 0,25 га 

не більш як 0,15 га 

не більше  як 0,10 га 

не більше як 0,10 га 

не більше як 0,01 га 

не більше  як 0,12 га 

На період дії єдиного податку четвертої групи власники 

земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі 

земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду 

платнику єдиного податку четвертої групи 

100 

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських 

організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських 

організацій інвалідів 

 

100 

Громадські організації інвалідів України, підприємства та 

організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів 

та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною 

власністю, де протягом попереднього календарного місяця 

кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, 

становить не менш як 50 відсотків середньооблікової 

чисельності штатних працівників облікового складу за умови, 

що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом 

звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних 

витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації 

громадських організацій інвалідів мають право застосовувати 

цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою 

пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно 

до Закону України "Про основи соціальної захищеності 

100 



інвалідів в Україні". 

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські 

організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані 

сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з 

урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із 

законодавством 

 

Бази олімпійської та параолімпійської 

підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 

100 

     Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно 

від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, 

науки (крім національних та державних дендрологічних 

парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, 

фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. 

 

100 

Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні 

заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі 

санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які 

знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які 

є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. У разівиключення таких 

підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових 

установ та організацій декларація подається платником 

податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а 

податок сплачується починаючи з місяця, наступного за 

місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. 

 

100 

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, 

школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного 

здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і 

спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також 

центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної 

майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні 

споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, 

їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є 

неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових 

установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені 

їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та 

організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, 

декларація подається платником податку протягом 30 

календарних днів з дня виключення, а податок сплачується 

починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 

виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

 

100 

Органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, бюджетні організації, релігійні установи,  

військові формування, утворені відповідно до законів України 

про Збройні  Сили України та Державну прикордонну  службу 

України, правоохоронні органи, які повністю утримуються за 

100 



рахунок державного, або місцевого бюджетів. 
 

1
Пільги визначаються з урахуванням норм 

підпункту12.3.7пункту12.3статті12,пункту30.2статті30,статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі 

встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної 

одиниці,за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 

 

 

 

 

 

Секретар ради                              В.О. Шейко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 



Р І Ш Е Н Н Я  № 1093 

XL сесія                          VІІ скликання

  

від 23.05.2019 року 

 

Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2020 рік 

 

     Відповідно до ст. 266, 267, 291-300 Податкового кодексу України, ч. 1 

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

підрозділами XII, XIV Податкового кодексу України та п. 24 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

 

 ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади місцеві податки: 

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (Додаток 1); 

1.2. Транспортний податок (Додаток 2); 

1.3. Єдиний податок (Додаток 3). 

2. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2020 року. 

3. Визнати, що рішення ХXVIII сесії Олевської міської ради VII скликання 

від 07.06.2018 року №633 «Про встановлення податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, по Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік», рішення ХXVIII сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 07.06.2018 року №634 «Про встановлення 

транспортного податку по Олевській міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2019 рік» та рішення ХXVIII сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 07.06.2018 року №630 «Про встановлення єдиного податку по 

Олевській міській об’єднаній територіальній громаді на 2019 рік» втрачають 

чинність з 01.01.2020 року. 

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

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.).  

 

 

Міський голова                                                                              О.В. Омельчук 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 1 

 до рішення XL сесії VII скликання  

Олевської міської ради від 23.05.2019 року № 1093 

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2020 рік» 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

1. Платники податку 

Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

2. Об’єкт оподаткування  



Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового 

кодексу України. 

3. База оподаткування 
База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

4. Пільги із сплати податку 

Пільги із сплати податку визначені підпунктами 266.4.1 - 266.4.3 статті 266 

Податкового кодексу України. 

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, 

зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 м
2
; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 м
2
; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у 

разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та 

житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 м
2
. 

Звільнити у 2020 році від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки малозабезпечених та багатодітних громадян, якщо 

середньомісячний сукупний дохід сім’ї (пільговика) в розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не перевищує величину доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу. 

5. Ставка податку 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються у відсотках 

до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) розу за 1 м
2
 бази оподаткування, залежно від місця розташування 

(зональності) та типів таких об’єктів нерухомості, згідно Додатку 1.1. (пункт 

266.5.1 статті 266 Податкового кодексу України). 

6. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та 

порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності визначені пунктами 266.1 – 266.10 Податкового кодексу України. 

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування 

та зараховується до бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громад, 

згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 

7. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 

Додаток 1.1 

 до рішення XL сесії VII скликання  

Олевської міської ради від 23.05.2019 року №1093 

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2020 рік» 

 

Ставки 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 



об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 
Код 

області 

Код 

райо

ну 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

 
06 

 1824410100 

 
Олевська міська об'єднана територіальна громада 

Житомирської області 

(м.Олевськ) 

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр (відсотків розміру 

мінімальної заробітної 

плати) 

 
код 

 

Найменування
2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 
зона

4
 

2 
зона

4
 

3 
зон
а

4
 

1 
зон
а

4
 

2 
зона

4
 

3 
зона

4
 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні
5
 

1110.1 Будинки одноквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1110.2 Котеджі та будинки 

одноквартирні 

підвищеної комфортності 

0,200 
- - 0,200 - - 

1110.3 Будинки садибного типу 0,200 - - 0,200 - - 

1110.4 Будинки дачні та садові 0,200 - - 0,200 - - 

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами
5
 

1121.1 Будинки двоквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1121.2 Котеджі та будинки 

двоквартирні 

підвищеної 

комфортності 

0,200 
- - 0,200 - - 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами
5
 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1122.2 Будинки багатоквартирні 

підвищеної комфортності, 

індивідуальні 

0,200 
- - 0,200 - - 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,200 - - 0,200 - - 

113 Гуртожитки
5
 

1130.1 
Гуртожитки для робітників та службовців 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 



п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.2 Гуртожитки для студентів 

вищих навчальних закладів
5
 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.3 
Гуртожитки для учнів навчальних закладів

5
 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.4 Будинки-інтернати для людей 

похилого віку та інвалідів
5
 

 
Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки
5
 

Звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.6 Будинки для біженців, притулки 

для бездомних
5
 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.9 Будинки для колективного 

проживання інші 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,380 - - 0,380 - - 

1211.2 Мотелі 0,380 - - 0,380 
- - 

1211.3 Кемпінги 0,380 - - 0,380 - - 

1211.4 Пансіонати 0,380 - - 0,380 
- - 

1211.5 Ресторани та бари 0,380 - - 0,380 - - 

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки - - - - - - 

1212.2 Дитячі та сімейні табори 
відпочинку 

- - - - - - 

1212.3 Центри та будинки відпочинку - - - - - - 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового 

проживання, не класифіковані 

раніше 

- - - - 
 

- 
 

- 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні
5
 

1220.1 Будівлі органів державного та 

місцевого управління
5
 

Звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 
0,380 - - 0,380 

- - 

1220.3 Будівлі органів правосуддя
5
 0,380 - - 0,380 - - 

1220.4 Будівлі закордонних представництв
5
 0,380 - - 0,380 - - 

1220.5 Адміністративно-

побутові будівлі 

промислових 

0,380 
- - 

0,380  

- 

 

- 



підприємств 

1220.9 Будівлі для 

конторських та 

адміністративних 

цілей інші 

0,380 
- - 

0,380  

- 

 

- 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, 

магазини 

0,380 - - 0,380 
- - 

1230.2 Криті ринки, павільйони та 

зали для ярмарків
5
 

0,380 
- - 

0,380  

- 

 

- 

1230.3 Станції технічного 

обслуговування 

автомобілів 

0,380 
- - 

0,380  

- 

 

- 

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 
0,380 - - 0,380 

- - 

1230.5 Бази та склади підприємств 

торгівлі і громадського 

харчування 

0,380 
- - 

0,380  

- 

 

- 

1230.6 Будівлі підприємств 

побутового 

обслуговування 

0,380 
- - 

0,380  

- 

 

- 

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,380 - - 0,380 - - 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі 

автомобільного транспорту 

0,380 
- - 

0,380  

- 
 

- 

1241.2 Вокзали та інші будівлі 

залізничного транспорту 

0,380 
- - 

0,380  

- 
 

- 

1241.5 Будівлі центрів радіо- та 

телевізійного мовлення, 

телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо 

0,380  
- 

 
- 

0,380  
- 

 
- 

1241.6 Будівлі транспорту та засобів 
зв’язку інші 

0,380 - - 0,380 - - 

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,380 - - 0,380 - - 

1242.2 Гаражі підземні 0,380 - - 0,380 - - 

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,380 - - 0,380 - - 

1242.4 Навіси для велосипедів 0,380 - - 0,380 - - 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові
5
 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування 

та металообробної промисловості
5
 

 

 

Будівлі промисловості, зокрема виробничі 1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії
5
 



1251.3 Будівлі підприємств хімічної 
та нафтохімічної 
промисловості

5
 

корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств звільнені від 

оподаткування 

(пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)- 
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості

5
 

1251.5 Будівлі підприємств харчової 

 промисловості
5
  

1251.6 Будівлі підприємств медичної 
та мікробіологічної 

промисловості
5
 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-

паперової промисловості
5
 

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, 

скляної та фарфоро-фаянсової 
промисловості

5
 

1251.9 Будівлі інших промислових 
виробництв, включаючи поліграфічне

5
 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, 

нафтопродуктів та газу 

0,380 
- - 

0,380  

- 

 

- 

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,380 - - 0,380 - - 

1252.3 Силоси для зерна 0,380 - - 0,380 - - 

1252.4 Силоси для цементу та інших 

сипучих матеріалів 

0,380 
- - 

0,380  

- 

 

- 

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,380 - - 0,380 - - 

1252.6 Холодильники 0,380 - - 0,380 - - 

1252.7 Складські майданчики 0,380 - - 0,380 - - 

1252.8 Склади універсальні 0,380 - - 0,380 - - 

1252.9 Склади та сховища інші
5
 0,380 - - 0,380 - - 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 

оздоровчого 

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,380 - - 0,380 - - 

1261.2 Зали засідань та багатоцільові 

зали для публічних виступів 

0,380 
- - 

0,380  

- 
 

- 

1261.3 Музичні та танцювальні зали, 
дискотеки 

0,380 - - 0,380 - - 

1261.4 Будівлі для публічних виступів інші 0,380 - - 0,380 - - 

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї
5
 0,380 - - 0,380 - - 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища
5
 0,380 - - 0,380 - - 



1262.3 Технічні центри 0,380 - - 0,380 - - 

1262.4 Будівлі архівів
5
 0,380 - - 0,380 - - 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та 
проектно- вишукувальних 

установ 

0,380 - - 0,380 
 

- 
 

- 

1263.2  
Будівлі шкіл та інших середніх 

навчальних закладів
5
 

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів 

незалежно від форми власності та джерел 

фінансування, що використовуються для надання 

освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 
266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.4 Будівлі професійно-технічних 
навчальних закладів

5
 

- - - - 
 

- 
 

- 

1263.5  
Будівлі дошкільних та 

позашкільних навчальних 
закладів

5
 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що 

використовуються для надання освітніх послуг, 

звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних 
закладів для дітей з особливими 

потребами
5
 

- - - - 
 

- 
 

- 

1263.7 Будівлі метеорологічних 

станцій, обсерваторій
5
 

0,380 
- - 

0,38

0 

 

- 
 

- 

1263.8 Будівлі освітніх та науково-

дослідних закладів інші
5
 

0,380 
- - 

0,38

0 

 

- 
 

- 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні 

територіального обслуговування, 

навчальних закладів
5
 

- - - - 
 

- 
 

- 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери
5
 - - - - - - 

1264.3 Материнські та дитячі 

реабілітаційні центри, 

пологові будинки
5
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1264.4 Поліклініки, пункти 

медичного 

обслуговування та 

консультації
5
 

- - - - 
 

- 

 

- 

1265 Зали спортивні
5
 

1265.1 Зали гімнастичні, 

баскетбольні, 

волейбольні, тенісні 

тощо 

0,380 
- - 

0,380  

- 
 

- 

1265.2 Басейни криті для плавання 0,380 - - 0,380 - - 

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,380 - - 0,380 - - 

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,380 - - 0,380 - - 

1265.5 Тири 0,380 - - 0,380 - - 

1265.9 Зали спортивні інші 0,380 - - 0,380 - - 

127 Будівлі нежитлові інші 



1271 Будівлі сільськогосподарського 

призначення, 

лісівництва та рибного господарства
5
 

1271.1 Будівлі для тваринництва
5
 Будівлі, споруди сільськогосподарських 

товаровиробників, призначені для використання 1271.2 Будівлі для птахівництва
5
 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна
5
 безпосередньо у сільськогосподарській 

діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 1271.4 Будівлі силосні та сінажні
5
 

1271.5 Будівлі для садівництва, 
виноградарства та виноробства

5
 

1271.6 Будівлі тепличного господарства
5
 

1271.7 Будівлі рибного господарства
5
 

1271.8 Будівлі підприємств 
лісівництва та 
звірівництва

5
 

1271.9 Будівлі 
сільськогосподарського 

призначення інші
5
 

- - - - - - 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
5
 

1272.1  

 

 

 
Церкви, собори, костьоли, мечеті, 

синагоги тощо
5
 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності 

релігійних організацій, статути (положення) яких 

зареєстровано у встановленому законом порядку, та 

використовуються виключно для забезпечення 

їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких 

здійснюють діяльність засновані такими релігійними 

організаціями добродійні заклади (притулки, 

інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, 

в яких здійснюється виробнича та/або господарська 

діяльність, звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали - - - 0,38

0 
- - 

1272.3 Цвинтарі та крематорії
5
 - - - 0,38

0 
- - 

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом 

ставки затверджуються окремими додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються 

відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, 

затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. №507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 

статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і 

зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками 

після коми. 
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо 

якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування 

зони ставки зазначаються у графі “1 зона”. 
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, 

звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування 

податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм 



підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко



 
 

Додаток 1.2 

 до рішення XL сесії VII скликання  

Олевської міської ради від 23.05.2019 року № 1095 

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2020 рік» 

 

 
Ставки 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 
Код 

області 

Код 

райо

ну 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

 
06 

 1824456000 

1824455400 

1824486200 

1824481300 

1824481600 

1824482000 

1824482400 

1824482800 

1824483200 

1824483600 

1824484000 

1824484400 

1824484800 

1824485300 

1824485600 

1824486400 

1824487200 

1824487600 

1824488000 

Олевська міська об'єднана територіальна громада 

Житомирської області 

(смт. Дружба, смт. Діброва, смт Новоозерянка, с. 

Озеряни, с. Рудня-Озерянська, с. Жубровичі, с. 

Журжевичі, с. Рудня, с. Замисловичі, с. Рудня-

Замисловицька, с. Устинівка, с. Шебедиха, с. 

Зольня, с. Ковалівка, с. Сердюки, с. Зубковичі, с. 

Калинівка, с. Бацево, с. Ліски, с. Кам’янка, с-ще 

Лісове, с. Кишин, с. Болярка, с. Забороче, с-ще 

Лугове, с. Копище, с. Майдан-Копищенський, с. 

Лопатичі, с. Майдан, с. Джерело, с. Сарнівка, с. 

Покровське, с. Будки, с. Михайлівка, с. Млинок, с. 

Рудня-Бистра, с. Варварівка, с. Корощине, с-ще 

Сновидовичі, с. Стовпинка, с. Держанівка, с. 

Сущани, с. Андріївка, с. Тепениця, с. Артинськ, с. 

Обище, с. Соснівка, с. Хмелівка, с. Хочине, с. 

Перга, с. Рудня-Перганська, с. Рудня-Хочинська, с. 

Юрове) 

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд
2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр (відсотків розміру 

мінімальної заробітної 

плати) 

 
код 

 

Найменування
2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 
зона

4
 

2 
зона

4
 

3 
зон
а

4
 

1 
зон
а

4
 

2 
зона

4
 

3 
зона

4
 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні
5
 

1110.1 Будинки одноквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1110.2 Котеджі та будинки 

одноквартирні 

0,200 
- - 0,200 - - 



 
 

підвищеної комфортності 

1110.3 Будинки садибного типу 0,200 - - 0,200 - - 

1110.4 Будинки дачні та садові 0,200 - - 0,200 - - 

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами
5
 

1121.1 Будинки двоквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1121.2 Котеджі та будинки 

двоквартирні 

підвищеної 

комфортності 

0,200 
- - 0,200 - - 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами
5
 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1122.2 Будинки багатоквартирні 

підвищеної комфортності, 

індивідуальні 

0,200 
- - 0,200 - - 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,200 - - 0,200 - - 

113 Гуртожитки
5
 

1130.1 
Гуртожитки для робітників та службовців 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.2 Гуртожитки для студентів 

вищих навчальних закладів
5
 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.3 
Гуртожитки для учнів навчальних закладів

5
 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.4 Будинки-інтернати для людей 

похилого віку та інвалідів
5
 

 
Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки
5
 

Звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.6 Будинки для біженців, притулки 

для бездомних
5
 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.9 Будинки для колективного 

проживання інші 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,230 - - 0,230 - - 

1211.2 Мотелі 0,230 - - 0,230 
- - 

1211.3 Кемпінги 0,230 - - 0,230 - - 

1211.4 Пансіонати 0,230 - - 0,230 
- - 



 
 

1211.5 Ресторани та бари 0,230 - - 0,230 - - 

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки - - - - - - 

1212.2 Дитячі та сімейні табори 
відпочинку 

- - - - - - 

1212.3 Центри та будинки відпочинку - - - - - - 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового 

проживання, не класифіковані 

раніше 

- - - - 
 

- 
 

- 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні
5
 

1220.1 Будівлі органів державного та 

місцевого управління
5
 

Звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 
0,230 - - 0,230 

- - 

1220.3 Будівлі органів правосуддя
5
 0,230 - - 0,230 - - 

1220.4 Будівлі закордонних представництв
5
 0,230 - - 0,230 - - 

1220.5 Адміністративно-

побутові будівлі 

промислових 

підприємств 

0,230 
- - 

0,230  

- 

 

- 

1220.9 Будівлі для 

конторських та 

адміністративних 

цілей інші 

0,230 
- - 

0,230  

- 

 

- 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, 

магазини 

0,230 - - 0,230 
- - 

1230.2 Криті ринки, павільйони та 

зали для ярмарків
5
 

0,230 
- - 

0,230  

- 

 

- 

1230.3 Станції технічного 

обслуговування 

автомобілів 

0,230 
- - 

0,230  

- 

 

- 

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 
0,230 - - 0,230 

- - 

1230.5 Бази та склади підприємств 

торгівлі і громадського 

харчування 

0,230 
- - 

0,230  

- 

 

- 

1230.6 Будівлі підприємств 

побутового 

обслуговування 

0,230 
- - 

0,230  

- 

 

- 

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,230 - - 0,230 - - 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі 

автомобільного транспорту 

0,230 
- - 

0,230  

- 
 

- 



 
 

1241.2 Вокзали та інші будівлі 

залізничного транспорту 

0,230 
- - 

0,230  

- 
 

- 

1241.5 Будівлі центрів радіо- та 

телевізійного мовлення, 

телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо 

0,230  
- 

 
- 

0,230  
- 

 
- 

1241.6 Будівлі транспорту та засобів 
зв’язку інші 

0,230 - - 0,230 - - 

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,230 - - 0,230 - - 

1242.2 Гаражі підземні 0,230 - - 0,230 - - 

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,230 - - 0,230 - - 

1242.4 Навіси для велосипедів 0,230 - - 0,230 - - 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові
5
 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування 

та металообробної промисловості
5
 

 

 

Будівлі промисловості, зокрема виробничі 

корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств звільнені від 

оподаткування 

(пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)- 

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії
5
 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної 
та нафтохімічної 
промисловості

5
 

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості
5
 

1251.5 Будівлі підприємств харчової 

 промисловості
5
  

1251.6 Будівлі підприємств медичної 
та мікробіологічної 

промисловості
5
 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-

паперової промисловості
5
 

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, 

скляної та фарфоро-фаянсової 
промисловості

5
 

1251.9 Будівлі інших промислових 
виробництв, включаючи поліграфічне

5
 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, 

нафтопродуктів та газу 

0,230 
- - 

0,230  

- 

 

- 

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,230 - - 0,230 - - 

1252.3 Силоси для зерна 0,230 - - 0,230 - - 

1252.4 Силоси для цементу та інших 

сипучих матеріалів 

0,230 
- - 

0,230  

- 

 

- 

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,230 - - 0,230 - - 

1252.6 Холодильники 0,230 - - 0,230 - - 

1252.7 Складські майданчики 0,230 - - 0,230 - - 



 
 

1252.8 Склади універсальні 0,230 - - 0,230 - - 

1252.9 Склади та сховища інші
5
 0,230 - - 0,230 - - 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 

оздоровчого 

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,230 - - 0,230 - - 

1261.2 Зали засідань та багатоцільові 

зали для публічних виступів 

0,230 
- - 

0,230  

- 
 

- 

1261.3 Музичні та танцювальні зали, 
дискотеки 

0,230 - - 0,230 - - 

1261.4 Будівлі для публічних виступів інші 0,230 - - 0,230 - - 

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї
5
 0,230 - - 0,230 - - 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища
5
 0,230 - - 0,230 - - 

1262.3 Технічні центри 0,230 - - 0,230 - - 

1262.4 Будівлі архівів
5
 0,230 - - 0,230 - - 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та 
проектно- вишукувальних 

установ 

0,230 - - 0,230 
 

- 
 

- 

1263.2  
Будівлі шкіл та інших середніх 

навчальних закладів
5
 

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів 

незалежно від форми власності та джерел 

фінансування, що використовуються для надання 

освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 
266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.4 Будівлі професійно-технічних 
навчальних закладів

5
 

- - - - 
 

- 
 

- 

1263.5  
Будівлі дошкільних та 

позашкільних навчальних 
закладів

5
 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що 

використовуються для надання освітніх послуг, 

звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних 
закладів для дітей з особливими 

потребами
5
 

- - - - 
 

- 
 

- 

1263.7 Будівлі метеорологічних 

станцій, обсерваторій
5
 

0,230 
- - 

0,23

0 

 

- 
 

- 

1263.8 Будівлі освітніх та науково-

дослідних закладів інші
5
 

0,230 
- - 

0,23

0 

 

- 
 

- 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні 

територіального обслуговування, 

навчальних закладів
5
 

- - - - 
 

- 
 

- 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери
5
 - - - - - - 

1264.3 Материнські та дитячі 

реабілітаційні центри, 

пологові будинки
5
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



 
 

1264.4 Поліклініки, пункти 

медичного 

обслуговування та 

консультації
5
 

- - - - 
 

- 

 

- 

1265 Зали спортивні
5
 

1265.1 Зали гімнастичні, 

баскетбольні, 

волейбольні, тенісні 

тощо 

0,230 
- - 

0,230  

- 
 

- 

1265.2 Басейни криті для плавання 0,230 - - 0,230 - - 

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,230 - - 0,230 - - 

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,230 - - 0,230 - - 

1265.5 Тири 0,230 - - 0,230 - - 

1265.9 Зали спортивні інші 0,230 - - 0,230 - - 

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського 

призначення, 

лісівництва та рибного господарства
5
 

1271.1 Будівлі для тваринництва
5
 Будівлі, споруди сільськогосподарських 

товаровиробників, призначені для використання 1271.2 Будівлі для птахівництва
5
 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна
5
 безпосередньо у сільськогосподарській 

діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 1271.4 Будівлі силосні та сінажні
5
 

1271.5 Будівлі для садівництва, 
виноградарства та виноробства

5
 

1271.6 Будівлі тепличного господарства
5
 

1271.7 Будівлі рибного господарства
5
 

1271.8 Будівлі підприємств 
лісівництва та 
звірівництва

5
 

1271.9 Будівлі 
сільськогосподарського 

призначення інші
5
 

- - - - - - 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
5
 

1272.1  

 

 

 
Церкви, собори, костьоли, мечеті, 

синагоги тощо
5
 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності 

релігійних організацій, статути (положення) яких 

зареєстровано у встановленому законом порядку, та 

використовуються виключно для забезпечення 

їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких 

здійснюють діяльність засновані такими релігійними 

організаціями добродійні заклади (притулки, 

інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, 

в яких здійснюється виробнича та/або господарська 

діяльність, звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали - - - 0,23

0 
- - 

1272.3 Цвинтарі та крематорії
5
 - - - 0,23

0 
- - 

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених 



 
 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки 

затверджуються окремими додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно 

до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 

Держстандарту від 17 серпня 2000 р. №507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 

статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і 

зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками 

після коми. 
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої 

приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони 

ставки зазначаються у графі “1 зона”. 
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть 

звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та 

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Додаток 1.3 

 до рішення XL сесії VII скликання  

Олевської міської ради від 23.05.2019 року № 1095 

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2020 рік» 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до 

підпункту266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України, із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1 

 
Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

 
Код 

області 

 
Код 

району 

 

Код згідно 

з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно- 

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або 

території об’єднаної 

територіальної громади 

 
06 

 
 

1824410100 

1824456000 

1824455400 

1824486200 

1824481300 

1824481600 

1824482000 

1824482400 

1824482800 

1824483200 

1824483600 

1824484000 

1824484400 

1824484800 

1824485300 

1824485600 

1824486400 

1824487200 

1824487600 

1824488000 

 

Олевська міська об’єднана 

територіальна громада Житомирської 

області 

Група платників, 

категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

1. На квартири, незалежно від їх кількості на 60 м
2
; 100 

2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх 

кількості на 120 м
2
; 

100 

3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток (в разі одночасного перебування у власності платника 

податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у 

тому числі їх часток), на м
2
; 

100 



 
 

4. Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності учасників бойових дій, в тому числі 

учасників антитерористичної операції на сході України, а також 

членів сімей загиблих учасників АТО, членів сімей 

Героїв Небесної Сотні 

100 

 
1 

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 
пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях 
різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 
затверджуються окремо. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 2 

 до рішення XL сесії VII скликання  

Олевської міської ради від 23.05.2019 року № 1093 

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2020 рік» 

Транспортний податок 

1. Платники податку 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, втому числі нерезиденти, які 

мають зареєстровані на території населених пунктів Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади (надалі – ОТГ), згідно з чинним законодавством, власні 

легкові автомобілі, визначені пунктом 267.1 статті 267 Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт оподаткування  

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу 

України. 

3. База оподаткування 

База оподаткування визначена пунктом 267.3 статті 267 Податкового кодексу 

України. 

4. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

5. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності про обчислення і сплату податку 

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності визначені пунктами 267.5 – 267.8 статті 267 Податкового кодексу 

України. 

6. Ставка податку 

Ставка податку визначена в пункті 267.4 статті 267 Податкового кодексу 

України. 

 
 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Додаток 3 

 до рішення XL сесії VII скликання  

Олевської міської ради від 23.05.2019 року № 1093 

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2020 рік» 

Єдиний податок 

1. Платники податку 

Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені пунктом 291.3, 291.4 

статті 291 Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт оподаткування  

Об’єкт оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані ними від 

провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком, 

визначені статтею 292 Податкового кодексу України. 

3. Порядок визначення доходів та їх склад 

Визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – другої 

груп визначено пунктом 292.1-16 Податкового кодексу України. 

4. База оподаткування 

Базою оподаткування для третьої групи платників єдиного податку є обсяг 

доходу, визначений відповідно до вимог п.3 цього додатку. 

5. Ставки єдиного податку 

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому 

додатку – прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року (далі у цьому додатку – мінімальна заробітна плата). Визначені 

пунктом 293.1 статті 293 Податкового кодексу України. 

Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму. 

Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати. 

6. Податковий період 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої 

груп є календарний рік, визначений пунктом 294.1 статті 294 Податкового кодексу 

України. 

7. Порядок нарахування та сплати податку 

Порядок нарахування та сплати податку регулюються пунктами 295.1, 295.2, 

295.4-295-8 статті 295 Податкового кодексу України. 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

Платники єдиного податку першої та другої груп ведуть облік у порядку, 

визначеному статтею 296 Податкового кодексу України. 

9. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків 

і зборів платниками єдиного податку, порядок обрання або переходу на 



 
 

спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи 

оподаткування, порядок реєстрації та анулювання реєстрації платника 

єдиного податку:  

визначені статтями 297, 298, 299 Податкового кодексу України. 

10. Відповідальність платника єдиного податку 

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового 

кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум 

єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (стаття 300 

Податкового кодексу України). 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1094 

ХL сесія                              VІІ скликання

  

від 23.05.2019 року 

 

Про затвердження  «Програми соціальної підтримки 

внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції на територію Олевської 

ОТГ та військовослужбовців, працівників Збройних 

Сил України, Національної гвардії України, інших 

силових структур громади, що брали участь у 

антитерористичній операції та операції об’єднаних 

сил на 2019 рік» в новій редакції 

 

На виконання Закону України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими 

територіями в Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року, указу 

президента «Про затвердження рішення РНБО «Про широкомасштабну 

антитерористичну операцію на території Донецької та Луганської областей», 

відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

розширеного засідання постійних комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму «Програма соціальної підтримки внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції на територію Олевської ОТГ та 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

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

участь у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил» (далі - 

Програма) в новій редакцій (Додаток 1). 

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

кошти, необхідні для реалізації заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.).   
  
Міський голова                                                                 О.В. Омельчук 



 
 

 

 

Додаток 1 

до рішення чергової ХL сесії              

Олевської міської ради VІІ скликання  

від 23.05.2019  року №1094 

          

 

 

Програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території, районів проведення 

антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 

територію Олевської ОТГ та військовослужбовців, працівників 

Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, інших силових структур громади, що брали 

участь у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил 

на 2019 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

І. Загальна характеристика Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2. Розробник Програми Відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності 

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Олевської 

міської ради, районний військовий 

комісаріат 

4. Виконавець Програми Олевська міська рада, управління 

та відділи Олевської міської ради, 

виконком міської ради 

5. Термін реалізації Програми 2019 рік 

6. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми (для 

комплексних програм) 

Міський бюджет 

Обласний бюджет 

Інші джерела не заборонені 

законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми (всього) 

 

В межах фінансових можливостей 

 у тому числі бюджетних коштів: В межах фінансових можливостей 

 з них: коштів обласного бюджету В межах фінансових можливостей 

8. Основні джерела фінансування 

Програми 

Міський бюджет 

Обласний бюджет 

Інші джерела не заборонені 

законодавством 

ІІ. Обґрунтування необхідності прийняття Програми 

Більшість внутрішньо переміщених осіб, які прибули на територію 

Олевської об’єднаної територіальної громади, не отримують пенсії або 

отримують їх у розмірах, що не перевищують прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, працездатні громадяни до моменту працевлаштування не 

мають матеріальної підтримки.  

З початку антитерористичної операції та операції об’єднаних сил (далі 

ООС) у Донецькій та Луганській областях близько 25 осіб із числа 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, інших силових структур громади є 

мешканцями Олевської ОТГ, які у ході виконання службових обов’язків 

отримали поранення різного ступеня важкості та потребують медичної 

реабілітації. 

 Таким чином, в умовах сьогодення, саме зазначені категорії населення 

потребують підвищеної уваги з боку владних структур, органів місцевого 

самоврядування, громадських організацій. 

ІІІ. Мета Програми 

Програму соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з 

тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної 

операції та ООС на територію Олевської ОТГ та військовослужбовців, 



 
 

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, інших силових структур району, що брали участь у 

антитерористичній операції та ООС на 2019 рік, розроблено з метою: 

     - надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території 

та районів проведення антитерористичної  операції та ООС грошової допомоги 

як таким, що потрапили у важкі життєві обставини; 

     - забезпечення внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої 

території та районів проведення антитерористичної операції та ООС, умовами 

тимчасового проживання в установах, підприємствах, організаціях області, 

харчуванням за необхідністю, здійснення безпечного і регулярного перевезення 

учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості; - забезпечення 

проведення лікування та медичної реабілітації, в тому числі стоматологічного 

лікування (хірургічного, терапевтичного) та зубного протезування 

військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії 

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

участь у антитерористичній операції та ООС та членів сімей загиблих осіб під 

час участі в антитерористичній операції та ООС, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, які визначені п. 1 ст. 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

     - надання військовослужбовцям, які беруть (брали) безпосередню участь в 

антитерористичній операції та ООС та членам сімей загиблих осіб під час 

участі в антитерористичній операції та ООС, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України, які визначені п.1 ст.10 Закону 

України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” разової 

грошової допомоги на проведення лікування та проходження медичної 

реабілітації.. 

Надання грошової допомоги на лікування та медичну реабілітацію, в тому числі 

стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне), зубне протезування 

здійснюється згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, на умовах 

співфінансування: 50 відсотків з обласного бюджету, 50 відсотків з міського 

бюджету, згідно з медичним направленням, відповідно до «Програми 

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та операції 

об’єднаних сил, членів сімей загиблих  учасників антитерористичної операції та 

операції об’єднаних сил у 2019 році» у новій редакції, затвердженої рішенням 

Житомирської обласної ради від 18.12.2018 року № 1294 

Забезпечення пільгового проїзду учасників бойових дій, інвалідів війни та 

членів сімей загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та ООС, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 

визначених згідно з п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». 

Відшкодування за проживання внутрішньо переміщених осіб здійснювати 

підприємствам, установам та організаціям, що перебувають:  

     - у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст громади;  

     -  у комунальній власності Олевської об’єднаної територіальної громади. 

Вищезазначеним підприємствам, установам та організаціям проводити 

відшкодування щодо тимчасового проживання протягом шести місяців з 

моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних 



 
 

сімей, інвалідів, осіб похилого віку і всіх інших внутрішньо переміщених осіб, 

що потрапили у важкі життєві обставини. 

ІV. Шляхи виконання Програми 

Порядок використання коштів міського бюджету для здійснення соціальної 

підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, 

районів проведення антитерористичної операції та ООС на територію 

Олевського району, та військовослужбовців, працівників Збройних Сил 

України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших 

силових структур району, що брали участь у антитерористичній операції та 

ООС, членів сімей загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та 

ООС, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, які визначені п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», на 2019 рік затверджує Олевська міська рада. 

V. Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити до виконання Програми 

Всього витрат на виконання 

Програми 

1 2 

Обсяг ресурсів (всього): В межах фінансових можливостей 

у тому числі: міський бюджет В межах фінансових можливостей 

обласний бюджет В межах фінансових можливостей 

VІ. Очікувані результати 

Реалізація Програми сприятиме: 

      - вирішенню соціально-побутових умов, відновленню та попередженню 

порушених внаслідок захворювання або травми різних функцій, в тому числі і 

відновленню жувальної функції, оптимальній реалізації фізичного, психічного і 

соціального потенціалу військовослужбовців, які брали участь у 

антитерористичній операції та ООС, з метою інтеграції їх в суспільстві, а також 

наданню допомоги їм, та членам сімей загиблих осіб під час участі в 

антитерористичній операції та ООС, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, які визначені п. 1 ст. 10 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у досягненні 

максимальної фізичної, психічної, соціальної, професійної та економічної 

повноцінності.  

     - реалізації права на пільговий проїзд учасників бойових дій, інвалідів війни 

та членів сімей загиблих осіб під час участі в антитерористичній операції та 

ООС, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, визначених згідно з п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту». 

- виплата одноразової матеріальної грошової допомоги в розмірі до 

10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок) військовослужбовцям 

рядового, сержантського та старшинського складу, які уклали контракт про 

проходження військової служби, відповідно до наказу командира військової 

частини про укладання контракту та поданих списків військовим комісаром; 

- надання кандидатам на військову службу за контрактом безкоштовної 

медичної довідки про стан здоров’я; 



 
 

- затвердити «Список військовослужбовців, які уклали контракт про 

проходження військової служби для виплат одноразової матеріальної 

допомоги», згідно з додатком 

                                                                                            ДОДАТОК 

Список військовослужбовців, які уклали контракт про проходження 

військової служби для виплат одноразової матеріальної допомоги 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

та по-батькові 

військовослужб

овців 

Адреса реєстрації 

військовослужбов

ців 

Наказ 

військової 

частини 

про 

укладання 

контракту 

Серія та 

номер 

паспорта 

одержува

ча 

допомоги 

Ідентифікацій

ний номер 

Номер 

рахунку 

із банку 

       

       

       

 

Розділ VІІ. Система управління та контролю за ходом 

 виконання Програми 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює відділ 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності Олевської міської ради, фінансовий відділ Олевської міської ради.  

 

 

 

 

Секретар ради                                                                           В.О. Шейко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                         
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1095 

 

ХL сесія                        VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року 

 

Про прийняття у комунальну власність 

та на баланс Олевської міської ради майно 

комунального підприємства «Олевська  

центральна районна аптека №32»  

Олевської районної ради 

 

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України, пункту 30 частини 

першої статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 3, 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 

року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», рішення ХV сесії Олевської районної ради VII скликання від 

22.02.2017р. № 175 «Про передачу бюджетних установ, закладів та їх майна зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району у 

комунальну власність Олевської міської об’єднаної територіальної громади», 

рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської ради VII скликання від 14.02.2019р. № 

958 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської ради комунального підприємства «Олевська Центральна 

районна аптека №32» Олевської районної ради», рішення ХХХVІІІ сесії 

Олевської районної ради VII скликання від 07.05.2019р. № 398 «Про передачу у 

комунальну власність Олевської об’єднаної територіальної громади 

комунального підприємства «Олевська Центральна районна аптека №32» 

Олевської районної ради», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти у комунальну власність та на баланс Олевської міської ради майно 

комунального підприємства «Олевська центральна районна аптека №32» за 

адресою: вул.Володимирська, 9, м.Олевськ, Житомирської області та 

земельну ділянку площею – 0,18 га, кадастровий номер 

1824455100:01:023:0029. 

2. Прийняти вищезазначене майно відповідно до акту приймання-передачі. 



 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

 

 

Міський голова                                                                            О.В. Омельчук 

        

 

 

 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                      
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1096 

ХL сесія                              VІІ скликання

  

від 23.05.2019 року 

 

Про надання дозволу на  

списання основних засобів 

 

Відповідно до листа начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради Левченка В.П. щодо списання основних засобів, 

постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 1314 «Про 

затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», наказу 

Міністерства фінансів України від 13.09.2016 року № 818 «Про затвердження 

типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного 

сектору та порядку їх складання», Положення «Про порядок списання, 

безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням XXIX 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 06.09.2018 року, керуючись ст. 

26,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, підприємництва 

та сфери послуг, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради на 

списання основних засобів, згідно додатку. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту (В.П.Левченку) провести процедуру 

списання, у відповідності до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

 

Міський голова                                                                      О.В. Омельчук 

 

 

 



 
 

                                                                                                                               
 
 

Додаток  

до рішення XL сесії VII скликання  

Олевської міської ради від 23.05.2019 року № 1096 

«Про надання дозволу на списання основних засобів» 
 

Перелік основних засобів які підлягають списанню 

№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 

Назва об’єкта Балансова 

вартість, 

грн 

Нарахований 

знос, грн 

Залишкова 

вартість 

Тепеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

1 10490065 Електробаян 6001,00 6001,00 0,00 

2 10480143 Системний блок Logic 

Power, б/у 

 

5000,00 

 

2042,00 

 

2958,00 

3 10480144 Монітор ЛОС, б/у 

4 - Клавіатура maxfro, б/у 

5 - Мишка maxfro, б/у 

Дружбівський НВК 

6 10490101 Світомузика «Парус» 5358,00 5358,00 0,00 

 

7 10480091 Ноутбук 6500,00 6500,00 0,00 

 
 

 

Секретар ради                                                                                            В.О.Шейко 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1097 

 

ХL сесія                                                                 VІІ скликання

  

від 23.05.2019 року 

 

Про внесення доповнень до рішення  

XVIII сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 16.11.2017 року  №342  

«Про затвердження переліку майна 

та земельних ділянок Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» 

 

Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою ефективного використання майна комунальної власності, 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до переліку майна, затвердженого рішення ХVIІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 16.11.2017 року № 342 «Про 

затвердження переліку майна та земельних ділянок Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади», об’єктом нерухомого комунального майна, 

згідно  додатку. 

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

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради та у 

місцевих засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

Міський голова                          О.В.Омельчук 

 

 



 

 

                                                                                                                 

Додаток 

до рішення ХL сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 23.05.2019 року №1097 

 «Про внесення доповнень до рішення  

XVIII сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 16.11.2017 року  №342  

 

Перелік переданих  

об’єктів нерухомості (майно) та земельних ділянок зі спільної власності  

територіальних громад, сіл, селищ, міста району, сільських селищних рад   

     

№ 

п

/

п 

Перелік об'єктів  Загальн

а площа 

(м
2
) 

Адреса Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Кадастровий 

номер 

1. Нежитлова будівля 

 

406,2 с.Болярка,  

вул.Лісова, 

12 

 

  

 

 

 

        Секретар ради                                                                                    В.О. Шейко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1098 

ХL сесія                        VІІ скликання  

 

від  23.05.2019 року 

 

Про внесення змін до рішення ХХІХ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання   

від 05.07.2018р. № 667  «Про затвердження  

Програми надання фінансових гарантій  

медичного обслуговування населення 

на період до 2022 року» 

  

 Розглянувши лист КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради, керуючись ст.26, 59, 60 Закону України 

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

законодавства України про охорону здоров’я», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

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

від 05.07.2018р. № 667  «Про затвердження  Програми надання фінансових 

гарантій медичного обслуговування населення на період до 2022 року», 

згідно додатку. 

2.  Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського 

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

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

соціального захисту населення.  

 
 
 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                       Додаток 1 

 до  Програми «Здоров’я населення  

 Олевщини на період до 2022 року» 
 

Зміни до Програми надання фінансових гарантій медичного обслуговування населення  
 в сільській місцевості на період до 2022 року 

№

 

з

/

п 

Назва 

напряму 

діяльнос

ті 

(пріорите

тні 

завдання

) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповіда

льні за 

виконанн

я 

С
т
р

о
к

и
 в

и
к

о
н

а
н

н
я

 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками 

виконання, тис. грн 

Очікув

аний 

результ

ат від 

викона

ння 

заходів 

Джерел

а 

фінансу

вання 

Всь

ого: 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

2022  

7 Заходи 

«Місцеви

х 

стимулів

» для 

медични

х 

працівни

ків 

первинно

ї ланки  

в 

сільській 

місцевос

ті 

7.4  

«Післядиплом

на 

перепідготовк

а лікарів 

різних 

спеціальносте

й для 

отримання 

сертифікату 

лікаря 

спеціаліста зі 

спеціальносте

й «загальна 

практика – 

сімейна 

медицина», 

«терапія», 

«педіатрія» за 

умови 

укладання 

договору між 

лікарем – 

спеціалістом 

та міською 

радою про 

подальшу 

роботу на 

протязі 5 

років 

КНП 

«Олевськ

ий Центр 

первинно

ї 

медичної 

допомог

и» 

Олевсько

ї міської 

ради 
 

2
0

1
8
-2

0
2

2
 р

р
 

Загальн

ий 

обсяг: 

 0,0

0 

55,

00 

60,

00 

65,0

0 

70,0

0 

 

Держав

ний 

бюджет 

0,0         

Обласни

й 

бюджет 

0,0         

Місцеви

й 

бюджет 
У межах фінансових можливостей 

 

Інші 

джерела 
0,0       

 

 

Секретар ради      В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1099 

ХL сесія           VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року  

 

Про внесення змін у  рішення  

сесій Олевської міської ради 
           

  Розглянувши заяви громадян та юридичних осіб: 
- Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, с. Кишин, Олевського р-ну, 

Житомирської обл. про внесення змін до рішення ХХХVІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 року № 1013 «Про 

затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток 

(паїв)між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) та 

надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою 

щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»; 

- Особи, 2, проживає за адресою: вул. Адреса,  6, с. Озеряни, Олевського р-

ну, Житомирської обл. про внесення змін до рішення ХХХVІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 року № 1032 «Про 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів»; 

- Особи, 3, проживає за адресою: вул. Адреса, 16, с. Болярка, Олевського р-

ну, Житомирської обл. про внесення змін до рішення ХХХVІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 року № 938 «Про 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів»; 

- ТОВ «Агроуспіх-1», зареєстрованого за адресою: вул.Житомирська,55,  

с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська обл.  про внесення змін до 



 

 

рішення ХХІІІ сесія Олевської міської ради VІІІ скликання від 08.02.2018 

року № 486 «Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с. Стовпинка, с.Держанівка, с.Покровське)  та 

укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення». 

           У зв'язку із необхідністю виправлення технічної помилки у рішенні 

ХХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 14.02.2019 року 
№ 966  «Про затвердження переліку земельних ділянок призначених для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими 

лотами, надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою та 

агрохімічного паспорта поля, земельних ділянок». 

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

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

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

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Внести зміни у Додатковий список до рішення ХХХVІІІ сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 14.03.2019 року № 1013 «Про затвердження 

додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

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

виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва», а саме: «У пункті 1. розділу 

«№ паю» Додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Кишинський» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області, цифри «207»  після слів «кормові угіддя» змінити на 

цифри «279»: 
№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Кравчук 

Світлана 

Віталіївна 

21.01.1972 Житомирська 

область, 

Олевський р-н, 

с.Кишин, 

вул.Житомирсь

ка, 107 

ВМ 

850777 

25.01. 

2000 

року 

2632423741 ЖТ № 

0282404 

Рілля-824, 

кормові 

угіддя - 

279 

 

2.Внести зміни у Додаток до рішення ХХХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 14.03.2019 року № 1032 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



 

 

(присадибна ділянка), для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів» у пункті 18. розділів «Орієнтовна площа» 

та «Для ведення особистого селянського господарства» цифри «0,6000» змінити 

на цифри «0,66»: 

 
 

№ 
п/п 

 

Прізвище, 
ім.’я по 

батькові 

 

Місце проживання 

 

Адреса земельної 
ділянки 

 

Орієнтовна 
площа 

га 

Для 

будівництва та 
обслуговування  

житлового 
будинку, 

господарських 

будівель і 
споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

ведення 
особистого 

селянського 
господ 

царства, га 

Для 

будівництва 
індивідуальних   

гаражів, га 

18 Макарчук 
Іван 

Антонович 

вул. Л. Омелянчука, 
6, с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Л. Омелянчука, 6, с. 
Озеряни, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,66 - 0,66 - 

 

3. Внести зміни у Додаток до рішення ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 17.05.2019 року № 938 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів» у пункті 

1. розділів «Орієнтовна площа» та «Для ведення особистого селянського 

господарства» цифри «0,4000» змінити на цифри «0,28»: 

4. Внести зміни у п.1 рішення та у Додаток до рішення ХХІІІ сесія Олевської 

міської ради VІІІ скликання від 08.02.2018 року № 486 «Про прийняття до 

управління Олевської міської ради не переоформлених  земельних часток 

(паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської 

ради (в адміністративних межах с. Стовпинка, с.Держанівка, с.Покровське)  та 

укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення» 

виклавши пункт 1. та додаток до пункту 1. у новій редакції, а саме: 

«1. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею – 69,65 га,  які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах с.Стовпинка, с.Держанівка та надати дозвіл ТОВ 

«Агроуспіх-1» замовити  виготовлення технічної із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на 

території Олевської міської ради згідно  додатку», додаток додається. 

5. Внести зміни у Додаток до рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 14.02.2019 року № 966 «Про затвердження переліку земельних 

ділянок призначених для продажу права оренди на земельних торгах у формі 

аукціону окремими лотами, надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою та агрохімічного паспорта поля, земельних ділянок», а саме: 

вилучити з Додатку до рішення пункти «3», «9», «63», «66», «87», «124», «135», 

«163» «204», «205», «206», «258», «260», «261». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 



 

 

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

ради з питань земельних відносин охорони природи та надзвичайних ситуацій  

 

 

 

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток  

                                                                                                  до пункту 4. рішення ХL сесії Олевської міської ради  

                                                                                                  VІІ скликання від 23.05.2019 року №   1099 

                                                                                                  «Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради»                            

                                                                                                                       

                                                                                                     

Земельні ділянки  сільськогосподарського призначення, що входять до складу спадщини, яка 

може бути визнана відумерлою та на даний час перебуває в управлінні Олевської міської 

ради (Стовпинка) 
№ 

п/п 

Кадастровий номер Площа,га № 

п/п 

Кадастровий номер Площа,га 

1. 1824486400:05:000:0050 0,89 36. 1824486400:07:000:0073 0,79 

2. 1824486400:05:000:0057 0,92 37. 1824486400:07:000:0096 0,84 

3. 1824486400:05:000:0061 0,90 38. 1824486400:09:000:0009 0,96 

4. 1824486400:05:000:0075 0,93 39. 1824486400:09:000:0015 0,96 

5. 1824486400:05:000:0066 0,96 40. 1824486400:09:000:0020 0,96 

6. 1824486400:05:000:0037 1,27 41. 1824486400:09:000:0021 0,96 

7. 1824486400:05:000:0038 1,37 42. 1824486400:09:000:0022 1,14 

8. 1824486400:05:000:0045 0,92 43. 1824486400:09:000:0023 0,68 

9. 1824486400: 06:000:0059 1,00 44. 1824486400:09:000:0032 0,96 

10. 1824486400:06:000:0013 1,02 45. 1824486400:09:000:0031 1,01 

11. 1824486400:07:000:0038 0,90 46. 1824486400:09:000:0025 0,96 

12. 1824486400:07:000:0040 0,96 47. 1824486400:03:000:0058 0,96 

13. 1824486400:07:000:0041 1,03 48. 1824486400:03:000:0053 1,14 

14. 1824486400:07:000:0046 0,93 49. 1824486400:03:000:0052 0,99 

15. 1824486400:07:000:0036 0,92 50. 1824486400:03:000:0084 0,96 

16. 1824486400:07:000:0035 0,95 51. 1824486400:03:000:0083 0,96 

17. 1824486400:07:000:0033 0,90 52. 1824486400:03:000:0070 0,56 

18. 1824486400:07:000:0032 0,90 53. 1824486400:03:000:0074 0,58 

19. 1824486400:07:000:0028 0,92 54. 1824486400:03:000:0066 0,56 

20. 1824486400:07:000:0030 0,94 55. 1824486400:07:000:0130 0,96 

21. 1824486400:07:000:0031 0,94 56. 1824486400:07:000:0115 0,96 

22. 1824486400:07:000:0026 0,93 57. 1824486400:07:000:0114 0,96 

23. 1824486400:07:000:0023 0,90 58. 1824486400:07:000:0119 0,96 

24. 1824486400:07:000:0021 0,95 59. 1824486400:07:000:0135 0,96 

25. 1824486400:03:000:0041 1,03 60. 1824486400:07:000:0137 0,96 

26. 1824486400:03:000:0044 1,27 61. 1824486400:07:000:0133 0,89 

27. 1824486400:03:000:0045 0,93 62. 1824486400:07:000:0116 0,93 

28. 1824486400:03:000:0032 1,03 63. 1824486400:07:000:0110 0,95 

29. 1824486400:05:000:0082 0,79 64. 1824486400:07:000:0111 0,95 

30. 1824486400:07:000:0079 0,90 65. 1824486400:07:000:0145          

1824486400:09:000:0043 

0,90 

31. 1824486400:07:000:0084 0,90 66. 1824486400:07:000:0103 0,64 

32. 1824486400:07:000:0085 0,90 67. 1824486400:07:000:0101 0,64 

33. 1824486400:07:000:0066 4,01 68. 1824486400:07:000:0105 0,61 

34. 1824486400:07:000:0067 3,93 69. 1824486400:07:000:0107 0,67 

35. 1824486400:07:000:0072 0,84 Разом: 69,65 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 



 

 

                                                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1100 

ХL сесія                  VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року  

 

Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної  документації 

із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок 

 

      Розглянувши заяви: 

-  Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса,106, с.Ліщинка, 

Кагарлицький район, Київська область;  

- Особи, 2, проживає за адресою: вул. Адреса, 107, с. Кишин, Олевський р-

н, Житомирська область;  

- Особи, 3, проживає за адресою: вул. Адреса,63, с. Зубковичі, Олевський 

р-н, Житомирська область;  

- Особи, 4, проживає за адресою: вул.Адреса, 34-Г, кв.27, м.Хмельницький;  

- Особи, 5, проживає за адресою: вул. Адреса,2, с. Серби, Ємільчинський р-

н, Житомирська область; 

- Особи, 6, проживає за адресою: вул. Адреса,84, с. Майдан, Олевський р-н, 

Житомирська область;  

- Особи, 7, проживає за адресою: вул. Адреса,14, с. Замисловаичі, 

Олевський р-н, Житомирська область; 

- Особи, 8, проживає за адресою: вул. Адреса, 21-а, м. Олевськ, 

Житомирська область  про виділення в натурі земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) та 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись 

пунктами 9,16,17 Розділу 10 Перехідних положень Земельного кодексу 

України, статей 26,55 Закону України «Про землеустрій», статей 1,2,3,5,9 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» ст. 26 Закону 



 

 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП ім. Шевченка на території Олевської міської ради Житомирської області 

за межами населених пунктів (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Уборть» на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Майдан» на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Олевське» на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Світанок» на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів (додатковий список додається). 

6.Надати дозвіл громадянам, власникам сертифікатів, на право на земельну 

частку (пай), замовити виготовлення технічної  документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які 

розташовані на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів, відповідно до додаткових списків. 

7. Звернутись з клопотанням до Олевської РДА щодо припинення дії договорів 

оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824484000:06:000:0356; 

- кадастровий номер 1824483200:03:000:0612;  

- кадастровий номер 1824483200:03:000:0736; 

- кадастровий номер 1824483200:03:000:0594; 

- кадастровий номер 1824483200:03:000:0720; 

- кадастровий номер 1824483200:03:000:0590; 

- кадастровий номер 1824483200:03:000:0750; 

- кадастровий номер 1824483200:03:000:0591; 

- кадастровий номер 1824483200:03:000:0751; 

- кадастровий номер 1824485600:08:000:0216. 

8.Виділити в натурі Особі, 1 земельні ділянки загальною площею 1,2853 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0114 га, кадастровий номер 

1824484000:06:000:0391, земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2739 га, 

кадастровий номер 1824484000:06:000:0356. 



 

 

9.Виділити в натурі Особі, 2 земельні ділянки загальною площею 1,3463 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,8401 га, кадастровий номер 

1824483200:03:000:0612, земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,5062 га, 

кадастровий номер 1824483200:03:000:0736. 
10. Виділити в натурі Особі, 3 земельні ділянки загальною площею 1,958 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0007 га, кадастровий номер 

1824483200:03:000:0594, земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,9573 га, 

кадастровий номер 1824483200:03:000:0720. 

11. Виділити в натурі Особі, 4 земельні ділянки загальною площею 2,0385 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,5253 га, кадастровий номер 

1824483200:03:000:0590, земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,5132 га, 

кадастровий номер 1824483200:03:000:0750. 

12. Виділити в натурі Особі, 5 земельні ділянки загальною площею 2,2874 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,7741 га, кадастровий номер 

1824483200:03:000:0591, земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,5133 га, 

кадастровий номер 1824483200:03:000:0751. 

13. Виділити в натурі Особі, 6 земельну ділянку (кормові угіддя) площею 

0,9455 га, кадастровий номер 1824485600:08:000:0216. 

14.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

Міський голова                  О.В. Омельчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Додаток 
                                                                                                           до рішення ХL сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 23.05.2019 року №  1100  

                                                                                                          «Про затвердження додаткового списку до  

                                                                                                       розподілу  земельних часток (паїв) 

                                                                                                       між власниками сертифікатів на право 

                                                                                                       на земельну частку (пай) та надання дозволу на 

                                                                                                       виготовлення технічної документації із 

                                                                                                       землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

                                                                                                       меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

                                                                                                       для ведення товарного сільськогосподарського  

                                                                                                       виробництва» 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «ім.Шевченка» 

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,ім.’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорта 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Юськов 

Олександр 

Олександро

вич 

05.01.1974 Київська 

область, 

Кагарлицький 

р-н, с.Ліщинка, 

вул.Миру,106 

ВМ 

403087 

20.11. 

1997 

року 

2703302033 ЖТ № 

0192979 

Рілля-611, 

кормові 

угіддя – 

777 

2. Чапська 

Тетяна 

Іванівна 

01.111988 м. 

Хмельницький, 

вул.Тернопільсь

ка,34-Г,кв.27 

ВН 

444324 

30.10. 

2008 

року 

3244713166 ЖТ № 

0192482 

Рілля-585, 

кормові 

угіддя – 

522 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 
 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Уборть» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,ім.’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорта 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Гергало 

Марія 

Трохимівна 

09.08.1934 Житомирська 

область, 

Олевський р-н, 

с.Зубковичі, 

вул.Гагаріна,63 

ВН 

081200 

11.03. 

2003 

року 

1263912008 ЖТ № 

0278473 

Рілля-703, 

кормові 

угіддя – 

465 

2. Гергало 

Марія 

Трохимівна 

09.08.1934 Житомирська 

область, 

Олевський р-н, 

с.Зубковичі, 

вул.Гагаріна,63 

ВН 

081200 

11.03. 

2003 

року 

1263912008 ЖТ № 

0278697 

Рілля-673, 

кормові 

угіддя – 

384 

3. Данильчук 

Ірина 

Михайлівна 

15.07.1979 Житомирська 

область, 

Ємільчинський 

р-н, с.Серби, 

вул.Центральна,

2,кв.1 

 

ВМ 

673568 

30.12. 

1998 

року 

2905004369 ЖТ № 

0278617 

Рілля-651, 

кормові 

угіддя – 

505 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 



 

 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Майдан» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,ім.’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорта 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Поддубний 

Володимир 

Володимир

ович 

08.09.1983 Житомирська 

область, 

Олевський р-н, 

с.Майдан, вул. 

Національного 

визволення,84 

ВМ 

931813 

12.02. 

2001 

року 

3056622952 ЖТ № 

0326978 

Рілля-443, 

кормові 

угіддя – 

284 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 
 

 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Олевське» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,ім.’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорта 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Резніченко 

Микола 

Михайлови

ч 

22.05.1951 Житомирська 

область, 

Олевський р-н, 

с.Замисловичі 

вул.Грабчака,14 

ВМ 

218430 

20.08. 

1996 

року 

1876912257 ЖТ № 

0281582 

Рілля-237, 

кормові 

угіддя – 

516 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 
 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Світанок» на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім.’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Стукало 

Марія 

Семенівна 

03.05.1960 Житомирська 

область, 

Олевський р-н, 

м.Олевськ, 

вул.Свято-

Воздвиженська,

21-а 

ВМ 

662261 

29.12. 

1998 

року 

2203820083 ЖТ № 

0190455 

Рілля-104, 

кормові 

угіддя – 

19 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 



 

 

                                                                                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1101 

ХL сесія                      VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року  

 

Про укладання договорів оренди землі  

сільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяву ТОВ  «ОЛЕВСЬК  АГРО»,  зареєстрованого за 

адресою: вул. Центральна,74, с.Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська обл., 

керуючись ст.83 Земельного кодексу України,Законом України «Про оренду 

землі», ст.1285 Цивільного кодексу, ст. 30
1 

Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  п.34  ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядуванняв Україні», враховуючи висновок 

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

надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Укласти договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, що входять до складу спадщини, яка може бути визнана 

відумерлою та на даний час перебуває в управлінні міської ради, які 

розташовані в адміністративних межах Олевської міської ради (колишньої 

Майданської, Кам'янської сільських рад) з ТОВ  «ОЛЕВСЬК  АГРО», згідно 

додатків 1, 2, 3. 

1.1. Договори укласти терміном на 7 років, але не більше ніж до моменту 

державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну (земельні) 

ділянку (ділянки), або до набрання законної сили рішенням суду про визнання 

спадщини відумерлою, про що обов’язково зазначити в договорах оренди землі. 

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

оцінки. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

Міський голова                                            О.В. Омельчук   

 

   

 

 



 

 

 
                                                                                       Додаток  1 

                                                                                                           до рішення ХL сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 23.05.2019 року №1101    

                                                                                                          «Про  укладання договорів оренди землі                           

                                                                                                                      сільськогосподарського призначення» 

                                                                                                     

Земельні ділянки  сільськогосподарського призначення, що входять до складу спадщини, яка 

може бути визнана відумерлою та на даний час перебуває в управлінні Олевської міської 

ради (с. Майдан) 
№ 

п/п 

Кадастровий номер Площа,га № 

п/п 

Кадастровий номер Площа,га 

1. 1824485600:03:000:0148 0,8357 15. 1824485600:05:000:0092 0,8104 

2. 1824485600:02:000:0031 1,175 16. 1824485600:02:000:0140 1,5695 

3. 1824485600:05:000:0034 0,4321 17. 1824485600:05:000:0143 1,4566 

4. 1824485600:05:000:0038 0,4485 18. 1824485600:02:000:0020 1,7475 

5. 1824485600:05:000:0046 0,7373 19. 1824485600:02:000:0021 1,7248 

6. 1824485600:05:000:0053 0,9795 20. 1824485600:02:000:0034 1,506 

7. 1824485600:05:000:0066; 

1824485600:05:000:0065 

0,8026 21. 1824485600:02:000:0033; 

1824485600:02:000:0038 

2,1471 

8. 1824485600:05:000:0067 0,7637 22. 1824485600:02:000:0041; 

1824485600:02:000:0037 

1,5247 

9. 1824485600:05:000:0070 0,7372 23. 1824485600:02:000:0038 1,2938 

10. 1824485600:05:000:0073 0,7422 24. 1824485600:05:000:0021 1,5436 

11. 1824485600:05:000:0075 0,7384 25. 1824485600:05:000:0024 1,8016 

12. 1824485600:05:000:0077 0,7373 26. 1824485600:05:000:0029 1,8589 

13. 1824485600:05:000:0078 0,7373 27. 1824485600:05:000:0030 2,1102 

14. 1824485600:05:000:0081 0,7374  Разом: 31,6989 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 
                                                                                       Додаток № 2 

                                                                                                           до рішення ХL сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 23.05.2019 року № 1101   

                                                                                                          «Про  укладання договорів оренди землі                           

                                                                                                                      сільськогосподарського призначення» 

                                                                                                     

Земельні ділянки  сільськогосподарського призначення, що входять до складу спадщини, яка 

може бути визнана відумерлою та на даний час перебуває в управлінні Олевської міської 

ради (с. Лісове) 
№ 

п/п 

Кадастровий номер Площа,га № 

п/п 

Кадастровий номер Площа,га 

1. 1824483600:09:000:0017 0,6065 12. 1824483600:09:000:0008 0,6559 

2. 1824483600:09:000:0038 0,5991 13. 1824483600:06:000:0204 0,675 

3. 1824483600:09:000:0030 0,8781 14. 1824483600:09:000:0015 0,6139 

4. 1824483600:09:000:0187 0,6802 15. 1824483600:07:000:0012 0,8632 

5. 1824483600:09:000:0029 0,833 16. 1824483600:09:000:0070 0,6182 

6. 1824483600:09:000:0037 0,6043 17. 1824483600:09:000:0025 0,7973 

7. 1824483600:06:000:0025 0,6161 18. 1824483600:07:000:0020 0,8633 

8. 1824483600:09:000:0012 0,6592 19. 1824483600:09:000:0085 0,,6191 

9. 1824483600:09:000:0082 0,619 20. 1824483600:09:000:0125 0,6799 

10. 1824483600:09:000:0075 0,6182 21. 1824483600:07:000:0014 0,8631 

11. 1824483600:09:000:0064 0,6679 22. 1824483600:09:000:0026 0,8249 

Разом: 15,4554 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 



 

 

                                                                                       Додаток № 3 

                                                                                                           до рішення ХL сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 23.05.2019 року №   1101 

                                                                                                          «Про  укладання договорів оренди землі                           

                                                                                                                      сільськогосподарського призначення» 

                                                                                                     

Земельні ділянки  сільськогосподарського призначення, що входять до складу спадщини, яка 

може бути визнана відумерлою та на даний час перебуває в управлінні Олевської міської 

ради (с. Кам’янка) 
№ 

п/п 

Кадастровий номер Площа,га № 

п/п 

Кадастровий номер Площа,га 

1. 1824483600:06:000:0186 0,6684 29. 1824483600:06:000:0297 0,6523 

2. 1824483600:06:000:0210 0,5716 30. 1824483600:06:000:0298 0,6523 

3. 1824483600:06:000:0017 0,6248 31. 1824483600:04:000:0010 0,6034 

4. 1824483600:06:000:0236 0,6219 32. 1824483600:06:000:0009 0,6603 

5. 1824483600:06:000:0280 0,6223 33. 1824483600:06:000:0004 0,6153 

6. 1824483600:06:000:0279 0,6135 34. 1824483600:04:000:0048 1,23 

7. 1824483600:06:000:0255 0,6115 35. 1824483600:04:000:0049 1,3562 

8. 1824483600:06:000:0310 0,6523 36. 1824483600:06:000:0262 0,6442 

9. 1824483600:03:000:0063 0,8341 37. 1824483600:06:000:0091 0,5747 

10. 1824483600:03:000:0041 0,4775 38. 1824483600:04:000:0020 0,6299 

11. 1824483600:06:000:0223 0,6175 39. 1824483600:06:000:0232 0,624 

12. 1824483600:06:000:0218 0,6411 40. 1824483600:06:000:0180 0,6607 

13. 1824483600:06:000:0295 0,6524 41. 1824483600:04:000:0031 0,8429 

14. 1824483600:06:000:0196 0,891 42. 1824483600:06:000:0150 0,5918 

15. 1824483600:06:000:0299 0,6524 43. 1824483600:06:000:0278 0,5839 

16. 1824483600:06:000:0246 0,6367 44. 1824483600:06:000:0020 0,8627 

17. 1824483600:09:000:0068 0,6183 45. 1824483600:06:000:0243 0,5844 

18. 1824483600:06:000:0291 0,7185 46. 1824483600:06:000:0007 0,6297 

19. 1824483600:06:000:0266 0,6523 47. 1824483600:06:000:0263 0,6274 

20. 1824483600:06:000:0084 0,4624 48. 1824483600:06:000:0090 0,5747 

21. 1824483600:02:000:0004 0,692 49. 1824483600:04:000:0034 0,762 

22. 1824483600:06:000:0241 0,586 50. 1824483600:06:000:0194 0,6858 

23. 1824483600:06:000:0245 0,6386 51. 1824483600:06:000:0237 0,6097 

24. 1824483600:06:000:0167 0,7087 52. 1824483600:06:000:0271 0,6023 

25. 1824483600:06:000:0112 0,5782 53. 1824483600:06:000:0247 0,6346 

26. 1824483600:06:000:0221 0,6413 54. 1824483600:06:000:0111 0,5782 

27. 1824483600:06:000:0238 0,6075 55. 1824483600:06:000:0272 0,5858 

28 1824483600:06:000:0286 0,6023 Разом: 36,5543 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
УКРАЇНА 



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1102 

ХL сесія                VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання  

земельних ділянок комунальної власності 

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок,  керуючись   ст. 12,20, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 

141,186
1
 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону України 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності об’єднаної територіальної громади в особі 

Олевської міської ради загальною площею 4,0400 га, кадастровий номер 

1824484000:08:000:0896, на три земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824484000:08:000:0898, загальною 

площею 2,0000 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824484000:08:000:0899, загальною 

площею 2,0000 га; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер 1824484000:08:000:0897, загальною 

площею 0,0400 га, які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населеного пункту с. Кишин, виготовлену 

ФОП    СЕРЕДА О.В. 
2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності Об’єднаної територіальної громади в особі 

Олевської міської ради загальною площею 19,4006 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0526, на десять земельних ділянок: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824487200:12:000:0530, загальною 

площею 1,9406 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824487200:12:000:0528, загальною 

площею 1,9400 га; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер 1824487200:12:000:0529, загальною 

площею 1,9400 га; 

- земельна ділянка №4 кадастровий номер 1824487200:12:000:0531, загальною 

площею 1,9400 га; 

- земельна ділянка №5 кадастровий номер 1824487200:12:000:0532, загальною 

площею 1,9400 га; 



 

 

- земельна ділянка №6 кадастровий номер 1824487200:12:000:0533, загальною 

площею 1,9400 га; 

- земельна ділянка №7 кадастровий номер 1824487200:12:000:0534, загальною 

площею 1,9400 га; 

- земельна ділянка №8 кадастровий номер 1824487200:12:000:0535, загальною 

площею 1,9400 га; 

- земельна ділянка №9 кадастровий номер 1824487200:12:000:0536, загальною 

площею 1,9400 га; 

- земельна ділянка №10 кадастровий номер 1824487200:12:000:0537, загальною 

площею 1,9400 га, які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирскої області за межами населеного пункту с. Соснівка, виготовлену 

ФОП    СЕРЕДА О.В. 

3.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності Об’єднаної територіальної громади в особі 

Олевської міської ради загальною площею 5,7930 га, кадастровий номер 

1824486200:04:000:0861, на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486200:04:000:0864, загальною 

площею 3,7930 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824486200:04:000:0865, загальною 

площею 2,0000 га, які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населеного пункту с. Рудня-Бистра, 

виготовлену ФОП    СЕРЕДА О.В. 

4.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності Об’єднаної територіальної громади в особі 

Олевської міської ради загальною площею 3,0257 га, кадастровий номер 

1824487200:17:000:0071, на три земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824487200:17:000:0087, загальною 

площею 1,3000 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824487200:17:000:0088, загальною 

площею 0,7557 га 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер 1824487200:17:000:0089, загальною 

площею 0,9700 га, які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населеного пункту с. Хмелівка, виготовлену 

ФОП    СЕРЕДА О.В. 

5.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності Об’єднаної територіальної громади в особі 

Олевської міської ради загальною площею 5,8179 га, кадастровий номер 

1824484000:07:000:0224, на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824484000:07:000:0229, загальною 

площею 3,8179 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824484000:07:000:0228, загальною 

площею 2,0000 га, які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населеного пункту с. Кишин, виготовлену 

ФОП    СЕРЕДА О.В. 

6.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності Об’єднаної територіальної громади в особі 



 

 

Олевської міської ради загальною площею 11,8275 га, кадастровий номер 

1824486400:09:000:0047, на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486400:09:000:0051, загальною 

площею 9,8275 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824486400:09:000:0052, загальною 

площею 2,0000 га, які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів с. Стовпинка, виготовлену 

ФОП    СЕРЕДА О.В. 

7.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності Об’єднаної територіальної громади в особі 

Олевської міської ради загальною площею 19,0391 га, кадастровий номер 

1824484000:07:000:0226, на дві  земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824484000:07:000:0231, загальною 

площею 17,0391 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824484000:07:000:0230, загальною 

площею 2,0000 га, які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населеного пункту с. Кишин, виготовлену 

ФОП    СЕРЕДА О.В. 

8.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності Олевської міської ради загальною площею 

6,9307 га, кадастровий номер 1824455100:01:014:0033, на три земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824487200:17:000:0087, загальною 

площею 3,7900 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824487200:17:000:0088, загальною 

площею 0,0800 га;  

- земельна ділянка №3 кадастровий номер 1824487200:17:000:0089, загальною 

площею 3,0607 га, які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області, в м. Олевськ, виготовлену ПП «АНДВОЛ». 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання 

земельних ділянок комунальної  власності Олевської міської ради, а саме: 

земельної ділянки №1 (код КВПЦЗ 11.02) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості загальною площею 0,7313 га, 

кадастровий номер 1824455100:02:004:0026, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області в м.Олевськ по вул.Київська,58-Д 

та земельної ділянки №2 (код КВПЦЗ 11.02) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості загальною площею 0,1245 га, 

кадастровий номер 1824455100:02:004:0007, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області в м.Олевськ по вул.Київська,58 в 

одну земельну ділянку загальною площею 0,8558 га(код КВПЦЗ 11.02) для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

кадастровий номер 1824455100:02:004:0027, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області в м.Олевськ по вул. Київська, 58-

д, виготовлену ФОП    СЕРЕДА О.В. 



 

 

10. Олевській міській раді у місячний термін зареєструвати право власності 

стосовно новостворених земельних ділянок, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із 

землеустрою. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 Міський голова                                                                            О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 



 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1103 

ХL сесія                   VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року  

 

Про виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок комунальної власності  

 

 

        У зв’язку з необхідністю поділу земельних ділянок комунальної власності,   

розташованих  на території Олевської міської ради  за межами населених 

пунктів, керуючись   ст. 12, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного 

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

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

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,  

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 
 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824483600:06:000:0514, землі резервного фонду  (Код 

17.00 за КВЦПЗ), загальною площею 5,2724 га, розташованої на території 

Олевської міської ради  (за межами населеного пункту с. Кам’янка) на три 

земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   1,7524 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею   1,76 га; 

- земельна ділянка № 3 загальною площею 1,76  га. 

2. Олевській міській раді замовити  виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824486200:04:000:0862, землі запасу (Код 16.00 за 

КВЦПЗ), загальною площею 11,1556 га  розташованої на території Олевської 

міської ради (за межами населеного пункту с. Рудня-Бистра) на шість 

земельних ділянок: 

- земельна ділянка № 1 загальною площею   1,86 га ; 

- земельна ділянка № 2 загальною площею   1,86 га; 

- земельна ділянка № 3 загальною площею   1,86 га; 

- земельна ділянка № 4 загальною площею   1,86 га; 

- земельна ділянка № 5 загальною площею   1,86 га; 

- земельна ділянка № 6 загальною площею   1,8556 га. 

3. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824482400:08:000:0249 землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ),  

загальною площею 23,6512 га,  розташованої на території Олевської міської 

ради  (за межами населеного пункту с. Замисловичі) на дванадцять земельних 



 

 

ділянок: 

- земельна ділянка № 1 загальною площею   1,97 га;   

- земельна ділянка № 2 загальною площею   1,97 га;   

- земельна ділянка № 3 загальною площею   1,97 га;   

- земельна ділянка № 4 загальною площею  1,97 га;  

- земельна ділянка № 5 загальною площею   1,97 га;  

- земельна ділянка № 6 загальною площею   1,97 га;   

- земельна ділянка № 7 загальною площею   1,97 га;   

- земельна ділянка № 8 загальною площею   1,97 га;  

- земельна ділянка № 9 загальною площею   1,97 га;  

- земельна ділянка № 10загальною площею   1,97 га; 

- земельна ділянка №11 загальною площею   1,97 га; 

- земельна ділянка № 12 загальною площею   1,9812 га. 

4. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824487200:11:000:0133, землі резервного фонду (Код 17.00 

за КВЦПЗ), загальною площею 25,8474 га,  розташованої на території 

Олевської міської ради  (за межами населеного пункту с. Тепениця) на 

чотирнадцять земельних ділянок: 
- земельна ділянка № 1 загальною площею   0,06 га; 

- земельна ділянка № 2 загальною площею   1,99 га; 

- земельна ділянка № 3 загальною площею   1,99 га; 

- земельна ділянка № 4 загальною площею   1,99 га; 

- земельна ділянка № 5 загальною площею   1,99 га; 

- земельна ділянка № 6 загальною площею   1,99 га; 

- земельна ділянка № 7 загальною площею   1,99 га; 

- земельна ділянка № 8 загальною площею   1,99 га; 

- земельна ділянка № 9 загальною площею   1,99 га; 

- земельна ділянка № 10 загальною площею   1,99 га; 

- земельна ділянка № 11 загальною площею   1,99 га; 

- земельна ділянка № 12 загальною площею   1,9674 га; 

- земельна ділянка № 13 загальною площею   1,96 га; 

- земельна ділянка № 14 загальною площею   1,96 га. 

5. Олевській міській раді замовити  виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824485300:05:000:0679 землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ),  

загальною площею 66,6038 га,  розташованої на території Олевської міської 

ради  (за межами населеного пункту с. Лопатичі) на сімдесят дві земельні 

ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   50,4038 га;  

- земельна ділянка №2 загальною площею   0,1 га;  

- земельна ділянка №3 загальною площею   0,1 га;   

- земельна ділянка №4 загальною площею  0,15 га;  

- земельна ділянка №5 загальною площею   0,15 га;   

- земельна ділянка №6 загальною площею   0,15 га;   

- земельна ділянка №7 загальною площею   0,15 га;   



 

 

- земельна ділянка №8 загальною площею   0,15 га;  

- земельна ділянка №9 загальною площею   0,15 га;  

- земельна ділянка №10 загальною площею   0,15 га; 

- земельна ділянка №11 загальною площею   0,15 га; 

- земельна ділянка №12 загальною площею   0,15 га; 

- земельна ділянка №13 загальною площею   0,15 га;  

- земельна ділянка №14 загальною площею   0,15 га;  

- земельна ділянка №15 загальною площею   0,15 га; 

- земельна ділянка №16 загальною площею   0,15 га; 

- земельна ділянка №17 загальною площею   0,15 га; 

- земельна ділянка №18 загальною площею   0,15 га; 

- земельна ділянка №19 загальною площею   0,15 га; 

- земельна ділянка №20 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №21 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №22 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №23 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №24 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №25 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №26 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №27 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №28 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №29 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №30 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №31 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №32 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №33 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №34 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №35 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №36 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №37 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №38 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №39 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №40 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №41 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №42 загальною площею   0,2 га; 

- земельна ділянка №43 загальною площею   0,25 га; 

- земельна ділянка №44 загальною площею   0,25 га; 

- земельна ділянка №45 загальною площею   0,25 га; 

- земельна ділянка №46 загальною площею   0,25 га; 

- земельна ділянка №47 загальною площею   0,25 га; 

- земельна ділянка №48 загальною площею   0,25 га; 

- земельна ділянка №49 загальною площею   0,25 га; 

- земельна ділянка №50 загальною площею   0,25 га; 

- земельна ділянка №51 загальною площею   0,25 га; 

- земельна ділянка №52 загальною площею   0,25 га; 

- земельна ділянка №53 загальною площею   0,25 га; 



 

 

- земельна ділянка №54 загальною площею   0,25 га; 

- земельна ділянка №55 загальною площею   1,0 га; 

- земельна ділянка №56 загальною площею   0,50 га; 

- земельна ділянка №57 загальною площею   0,80 га; 

- земельна ділянка №58 загальною площею   0,30 га; 

- земельна ділянка №59 загальною площею   0,30 га; 

- земельна ділянка №60 загальною площею   0,30 га; 

- земельна ділянка №61 загальною площею   0,30 га; 

- земельна ділянка №62 загальною площею   0,30 га; 

- земельна ділянка №63 загальною площею   0,30 га; 

- земельна ділянка №64 загальною площею   0,30 га; 

- земельна ділянка №65 загальною площею   0,20 га; 

- земельна ділянка №66 загальною площею   0,20 га; 

- земельна ділянка №67 загальною площею   0,20 га; 

- земельна ділянка №68 загальною площею   0,20 га; 

- земельна ділянка №69 загальною площею   0,20 га; 

- земельна ділянка №70 загальною площею   0,20 га; 

- земельна ділянка №71 загальною площею   0,20 га; 

- земельна ділянка №72 загальною площею   0,20 га; 

6. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                                               О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1104 

ХL сесія                VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року  

 

Про припинення дії договорів 

на управління спадщиною 

 

Розглянувши заяви: 

- Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса,8, с.Тепениця, Олевський 

район, Житомирська область;  

- Особи, 2, проживає за адресою: вул. Адреса,11, с.Тепениця, Олевський 

район, Житомирська область; 

- Особи, 3, проживає за адресою: вул. Адреса,28, с.Тепениця, Олевський 

район, Житомирська область;  

- Особи, 4, проживає за адресою: с.Тепениця, Олевський район, 

Житомирська область;  

- Особи, 5, проживає за адресою: вул. Адреса,17,кв.3,м.Олевськ, 

Житомирська область про припинення дії договору на управління 

спадщиною, керуючись ст.1285 Цивільного кодексу України, ст. 26 

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

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 17.01.2017 року № 11 

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

до складу Олевської міської об’єднаної територіальної громади»,  

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Припинити дії договорів на управління спадщиною укладених Тепеницькою 

сільською радою з ТОВ «Мрія Олевськ 2012» стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824487200:04:000:0096 загальною площею 0,9711 га; 

- кадастровий номер 1824487200:08:000:0118 загальною площею 1,1827 га; 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0106 загальною площею 1,1077 га; 

- кадастровий номер 1824487200:11:000:0083 загальною площею 1,053 га; 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0118 загальною площею 1,4791 га; 

- кадастровий номер 1824487200:05:000:0086 загальною площею 0,6783 га; 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0058 загальною площею 1,1076 га; 

- кадастровий номер 1824487200:10:000:0131 загальною площею 1,9648 га; 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0135 загальною площею 0,4533 га, 



 

 

розташованих на території бувшої Тепеницької сільської ради, Олевський р-н, 

Житомирська область, у зв’язку з прийняттям спадщини спадкоємцем. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

Міський голова                                                                                     О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1105 

ХL сесія             VІІ скликання

  

від 23.05.2019 року  

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

(нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)) 

що передаються в оренду ТОВ «АГРОУСПІХ-1» 

 

     Розглянувши заяву ТОВ «Агроуспіх - 1», зареєстрованого за адресою: вул. 

Житомирська, 55, с.Кишин Житомирська область, керуючись ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст.12 Земельного кодексу України, ст.ст. 

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

оренду землі», ст. 30
 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»,  п.34  ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії міської 

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

міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити ТОВ  «АГРОУСПІХ-1» технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) (нерозподілених (невитребуваних) земельних часток(паїв)),9ор що 

передаються в оренду ТОВ «АГРОУСПІХ-1»,  загальною площею 64,7033 га, 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за 

КВЦПЗ) розташованих на території Олевської міської ради (в адміністративних 

межах колишньої Стовпинської сільської ради) Житомирської області, 

кадастрові номери (згідно додатку), яку розроблено ПП «ГРАУНДПЛЮС». 

2. Передати в оренду ТОВ «АГРОУСПІХ-1» нерозподілені (невитребувані) 

земельні частки (паї), які розташовані на території Олевської міської ради (в 

адміністративних межах колишньої Стовпинської сільської ради)  

Житомирської області для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та укласти договори оренди земельних ділянок терміном на 7 

років, але не більше ніж до дня  державної реєстрації права власності на 

земельні ділянки, загальною площею 64,7033 га , згідно додатку. 

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

оцінки земельних ділянок. 



 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

  

 

 

Міський голова                                            О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                       Додаток 

                                                                                                           до рішення ХL сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 23.05.2019 року №  1105  

                                                                                                          «Про  затвердження технічної документації із                           

                                                                                                                      землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

                                                                                                                      меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) 

                                                                                                                      (нерозподілених) (невитребуваних) земельних часток                    

                                                                                                                      (паїв)) що передаються в оренду ТОВ «АГРОУСПІХ-1» 

ПЕРЕЛІК 

нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв), що передаються в оренду ТОВ «АГРОУСПІХ-1» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олевської міської ради  (в 

адміністративних межах колишньої Стовпинської сільської ради) Житомирської області  

№ 

п/п 

№ 

паю 

Площа 

ріллі, га 

Кадастровий номер Площа 

кормових угідь, 

га 

Кадастровий номер 

1. 87 0,4866 1824486400:05:000:0119 0,9623 1824486400:09:000:0050 

2. 176 0,9376 1824486400:06:000:0068   

3. 177 0,9530 1824486400:06:000:0069   

4. 178 0,9395 1824486400:06:000:0067   

5. 179 0,9291 1824486400:06:000:0071   

6. 180 0,9416 1824486400:06:000:0070   

7. 181 0,7590 1824486400:06:000:0072   

8. 182 0,7605 1824486400:06:000:0073   

9. 183 0,7795 1824486400:06:000:0074   

10. 184 0,7902 1824486400:06:000:0075   

11. 185 0,7594 1824486400:06:000:0078   

12. 186 0,7632 1824486400:06:000:0076   

13. 187 0,9496 1824486400:06:000:0077   

14. 188 0,9292 1824486400:06:000:0080   

15. 189 0,8957 1824486400:06:000:0079   

16. 190 0,8658 1824486400:06:000:0081   

17. 191 0,7223 1824486400:06:000:0082   

18. 192 1,1298 1824486400:06:000:0084   

19. 194 1,0173 1824486400:06:000:0083   

20. 196 0,9741 1824486400:06:000:0087   

21. 197 1,0306 1824486400:06:000:0088   

22. 198 1,1381 1824486400:06:000:0085   

23. 199 1,0940 1824486400:06:000:0086   

24. 200 0,5356 1824486400:06:000:0089   

25. 201 1,4842 1824486400:07:000:0152   

26. 202 1,3532 1824486400:07:000:0153   

27. 203 1,2346 1824486400:07:000:0155   

28. 204 1,3404 1824486400:07:000:0154   

29. 205 1,4073 1824486400:07:000:0156   

30. 206 1,3134 1824486400:07:000:0157   

31. 207 1,2240 1824486400:07:000:0160   

32. 208 1,2328 1824486400:07:000:0159   

32. 209 1,2644 1824486400:07:000:0158   

33. 210 1,1691 1824486400:07:000:0161   

34. 211 1,0898 1824486400:07:000:0163   

35. 212 1,1230 1824486400:07:000:0162   

36. 213 1,0998 1824486400:07:000:0164   

37. 214 1,0345 1824486400:07:000:0165 0,9797 1824486400:07:000:0166 

38. 215 1,0357 1824486400:07:000:0168 1,0262 1824486400:07:000:0169 

39. 216 1,0227 1824486400:07:000:0173 1,0263 1824486400:07:000:0167 

40. 217 1,0237 1824486400:07:000:0170 1,0259 1824486400:07:000:0171 

41. 218 1,0219 1824486400:07:000:0176 1,0262 1824486400:07:000:0172 

42. 219 0,5288 1824486400:07:000:0175 1,0261 1824486400:07:000:0174 

43. 220 0,9288 1824486400:07:000:0177 1,0263 1824486400:07:000:0178 

44. 221 0,8914 1824486400:07:000:0180 1,0264 1824486400:07:000:0179 

45. 222 1,0019 1824486400:07:000:0183 1,0188 1824486400:07:000:0182 

46. 223 0,9141 1824486400:07:000:0185 1,2967 1824486400:07:000:0181 



 

 

47. 224 0,9052 1824486400:07:000:0186 0,9583 1824486400:07:000:0184 

48. 250 0,8961 1824486400:07:000:0188 0,6839 1824486400:07:000:0189 

49. 252 0,9228 1824486400:07:000:0190 0,5770 1824486400:07:000:0187 

50. 253 1,0011 1824486400:07:000:0191 0,4970 1824486400:07:000:0192 

 Разом: 64,7031 га 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1106 

 

ХL сесія                     VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року  

 

Про затвердження звітів про 

експертну грошову оцінку 

земельних ділянок несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяви ТОВ БП «Альфа ЛТД», зареєстрованого за адресою: 

вул. Герцена, 19, м.Олевськ, Житомирська область, керуючись ст.128 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,  

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 1,1642 га, яка 

розташована за адресою: вул. Л. Українки, 120, с. Варварівка, Олевський район, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 201 407,00 грн. (без 

ПДВ) (двісті одна тисяча чотириста сім  гривень 00 коп. (без ПДВ)). Вартість 1 

кв.м. земельної ділянки становить: 17,30 грн. (без ПДВ), яка перебуває у 

користуванні на умовах оренди та має цільове призначення для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Л. Українки,120, с. Варварівка, Олевський район,  

Житомирська область, кадастровий номер1824486202:05:006:0029, між міською 

радою та ТОВ БП «Альфа ЛТД», за ціною 201 407,00  грн. (без ПДВ) (двісті 

одна тисяча чотириста сім  гривень 00 коп. (без ПДВ)).  Вартість 1кв.м = 17,30 

грн. (без ПДВ). 
2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,6358 га, яка 

розташована за адресою: вул. Л. Українки,120-а, с. Варварівка, Олевський 

район, Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 117 559,00 грн. 

(без ПДВ) (сто сімнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять  гривень 00 коп. (без 



 

 

ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 18,49 грн. (без ПДВ), яка 

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

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Л. Українки,120-а, с. Варварівка, Олевський 

район,  Житомирська область, кадастровий номер1824486202:05:006:0030, між 

міською радою та ТОВ БП «Альфа ЛТД», за ціною 117 559 грн. (без ПДВ) (сто 

сімнадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят дев’ять  гривень 00 коп. (без ПДВ)).  

Вартість 1кв.м = 18,49 грн. (без ПДВ). 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1107 

ХL сесія            VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року  

 

Про затвердження переліку земельних ділянок 

призначених для продажу права оренди 

на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами 

 

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного 

фонду в ринкових умовах та поповнення міського бюджету, враховуючи 

інвестиційну привабливість земельних ділянок, відповідно до статей 12, 83, 

122, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, Закону «Про оренду землі», 

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

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

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

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

міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити перелік земельних ділянок комунальної власності Олевської 

міської ради Житомирської області  для продажу права оренди на земельних 

торгах у формі аукціону  окремими лотами в місті Олевськ, згідно з  додатком . 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                                                                                     О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zt-rada.gov.ua/data/files/new/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%2840%29.doc


 

 

                                                                                       Додаток 

                                                                                                          до рішення ХL сесії Олевської міської ради  

                                                                                                          VІІ скликання від 23.05.2019 року № 1107   

                                                                                                          «Про  затвердження переліку земельних ділянок                            

                                                                                                                      призначених для продажу права оренди на земельних 

                                                                                                                      торгах у формі аукціону окремими лотами» 

 
Перелік земельних ділянок, призначених для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами. 

№ 

п/п 

Місце 

розташування 

Цільове призначення 

земельної ділянки 

(код КВЦПЗ) 

Площа,га Кадастровий номер 

1. Житомирська обл., 

Олевський р-н. 

с. Корощине 

Для сінокосіння і 

випасання худоби 

(01.08) 

9,4358 1824486200:10:000:0508 

2. Житомирська обл., 

Олевський р-н. 

с. Корощине 

Для сінокосіння і 

випасання худоби 

(01.08) 

13,36 1824486200:10:000:0509 

3. Житомирська обл., 

Олевський р-н. 

с. Корощине 

Для сінокосіння і 

випасання худоби 

(01.08) 

4,3369 1824486200:09:000:0336 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин                                                              Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
УКРАЇНА 



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

 ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1108 

XL сесія                      VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року  

 

Про вилучення земельної ділянки  

та надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність 

 

Розглянувши заяви Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, 72 кв.2, 

м.Олевськ, Житомирської області про вилучення земельної ділянки та Особи, 2, 

проживає за адресою: вул.  Адреса, 72 кв.2, м. Олевськ Житомирської області 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), керуючись ст.ст. 12, 

40, 81, 116, 118,119, 121, 122,140 Земельного кодексу України,ст. ст.8, 50 

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

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1.Вилучити у Особи, 1 земельну ділянку, надану рішенням виконавчого 

комітету Олевської селищної ради народних депутатів  від 13.10.1998 року №94 

«Про виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво», 

площею 0,12 га, розташованої за адресою: вул. Адреса, 42, м. Олевськ 

Житомирської області.  

2. Надати дозвіл Особі, 2, згідно додатку,  на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

земель житлової забудови та для індивідуального садівництва (Код 01.05 за 

КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського призначення. 

3. Особі, 2 в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою та  виготовити 

проект землеустрою. 

4. Особі, 2 розроблений  проект землеустрою в установленому законом 

порядку, з моменту його виготовлення  в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

5. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 



 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 
Додаток 

до рішення ХL сесії міської ради  VІІ скликання від 

23.05.2019 № 1108 «Про вилучення земельної ділянки та 

надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення                                                                                                                     
земельної діляноки з метою передачі                                                                                                                           

безоплатно у власність»  

  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 

садівництва. 
 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

Загальна 

орієнтов

на 

площа, 

га 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

га. 

Для 

індивідуальн

ого 

садівництва,  

га 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Скобельський 

Аркадій 

Олександрович 

вул. Промислова, 72, кв.2, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Робітнича, 42, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,12      0,10      0,02 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 



 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1109 

 

ХL сесія           VІІ скликання  

 

від 23.05.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у спільну часткову власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
 
 

Розглянувши спільну заяву громадян Особи, 1, проживає за адресою: 

пров. Адреса, 6, кв.1,  м. Олевськ Житомирської області  та Особи, 2,  проживає 

за адресою: пров. Адреса, 6, кв.2,  м. Олевськ  Житомирської області про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 144 Конституції 

України, ст. ст. 12, 40, 81,86, 87, 116, 118,120, 121 Земельного кодексу України,  

ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам Особі, 1 та Особі, 2 на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (Код 

02.01 за КВЦПЗ), із земель житлової забудови, за адресою: пров. 

Промисловий, 6, м. Олевськ, Житомирської області загальною орієнтовною   

площею 0,0900 га.         

2. Громадянам  в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, 

що є виконавцем робіт по виготовленню технічної документації із 

землеустрою. 

3. Громадянам  розроблену і погоджену у встановленому законодавством 

порядку технічну документацію із землеустрою в місячний термін подати на 

затвердження чергової сесії ради. 



 

 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 



 

 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 1110 

ХL сесія                           VІІ скликання 

 

від  23.05.2019 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка) 
 

    Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 144 

Конституції України, ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ) із земель житлової забудови.            

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

 

3. Громадянам, згідно додатку,  розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою подати в 

місячний термін на затвердження до міської ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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



 

 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Додаток 

до рішення ХL сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 23.05.2019 року №1110   «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для 



 

 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 
 

 

№ 
п/

п 

 
 

 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

 
 

 

Місце проживання 

 
 

 

Адреса земельної ділянки 

 
 

Загальна 

площа, 
га 

 

Для 
будівництва 

і 

обслуговува
ння 

житлового 

будинку, 
господарськ

их   будівель 

і  споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Фіченя Людмила 

Володимирівна 

пров. Партизанський, 5, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

пров. Партизанський, 5, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

2 Осипчук Тетяна 

Матвіївна 

вул. Покальчука, 23, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Покальчука, 23, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

3 Павленко Любов 

Михайлівна 

вул. Центральна, 33, с. 

Тепениця, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Центральна, 33, с. 

Тепениця, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

4 Гребенюк Павло 

Юрійович 

вул. Устима Кармалюка, 29, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Устима Кармалюка, 29, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,0800 0,0800 

5 Мельник Людмила 

Василівна 

вул. Бажова, 9а, кв. 3/10, м. 

Київ. 

вул. Гагаріна, 88, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 

6 Вахонін Віталій 

Ігорович 

вул. Набережна, 5, с. Рудня-

Хочинська, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, 5, с. Рудня-

Хочинська, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

7 Сорока Ігор 

Миколайович 

вул. Льонзаводська, 23, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Льонзаводська, 23, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

8 Яковенко Валентина 

Олександрівна 

вул. Корольова, 16, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Корольова, 16, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

9 Яковчук Тетяна 

Василівна 

вул. Перемоги, 27, с. 

Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Перемоги, 27, с. 

Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

10 Трохимчук Павло 

Павлович 

вул. Кошового, 3а, с. 

Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

пров. Кошового, 3а, с. 

Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

11 Кльоц Ірина Василівна вул. Олексія Береста, 14, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Олексія Береста, 14, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,0600 0,0600 

12 Курильчук Ганна 

Михайлівна 

вул. Зої Космодем’янської, 2, 

с. Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл.  

вул. Зої Космодем’янської, 2, 

с. Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл.  

0,2500 0,2500 

13 Мельничук Микола 

Володимирович 

вул. 8 Березня, 17, с. 

Покровське, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. 8 Березня, 17, с. 

Покровське, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2000 0,2000 

 

 

 



 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               
  

УКРАЇНА 

                                           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 



 

 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 1111 

ХL сесія                            VІІ скликання 

 

від 23.05.2019 року  

     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

 та для індивідуального садівництва 

 

         Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва,  на 

підставі, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 40, 

81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та  враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ). 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 

до рішення ХL сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 23.05.2019 року  №1111    «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність,земельної ділянки для будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  та для 



 

 

індивідуального садівництва» 

 

 

 

СПИСОК 

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

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

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

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва. 

 

 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Прізвище, уд’я, 

по батькові 

 

 

 
Місце проживання 

 

 

 
Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для будів 

ництва і 

обслуговування 

итлового 

будинку 

господарських 

будівель    і 

споруд га 

Для 

індивідуального 

садівництва, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6  8 

1 Павленко 

Лариса 

Геннадіївна 

вул. Набережна, 

4, кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Набережна, 

4, кв.1, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0627 0,0627 - 1824455100:01:010:0037 

2 Стрелюк Павло 

Федорович 

вул. Богдана 

Хмельницького, 

26, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Б. 

Хмельницького, 

26, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0797 0,0797 - 1824455100:01:026:0061 

3 Торгонська 

Олена Петрівна 

вул. Пушкіна, 49, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Пушкіна, 49, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - 1824455100:02:037:0048 

4 Мидловець 

Олександр 

Володимирович 

вул. Л.Українки, 

97, с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Л.Українки, 

97, с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1717 0,1717 - 1824486202:05:004:0064 

5 Лепей 

Володимир 

Миколайович 

вул. Набережна, 

46, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Набережна, 

46, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - 1824455100:01:006:0058 

6 Корнійчук 

Віктор 

Васильович 

вул. Молодіжна, 

16, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 

16, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2000 0,2000 - 1824485301:03:015:0003 

7 Качуровський 

Олег 

Володимирович 

вул. 

Інтернаціональна, 

50, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Інтернаціональна, 

50, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0351 - 0,0351 1824455100:01:029:0046 

8 Шніпко Юрій 

Володимирович 

вул. Устима 

Кармалюка, 21, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Устима 

Кармалюка, 21, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0880 0,0880 - 1824455100:02:012:0013 

9 Петрович 

Ганна 

Миколаївна 

пров. Комарова, 

6, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Миколи 

Курильчука, 28, 

с. Джерело, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824485602:09:005:0001 

10 Кравченко Ніна вул. Свято- вул. Промислова, 0,0557 0,0557 - 1824455100:01:032:0130 



 

 

Василівна Миколаївська, 45, 

кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

3-А, м. Олевськ, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                       

УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 



 

 

                                                       Р І Ш Е Н НЯ  № 1112 

ХL сесія                               VІІ скликання 

 

від 23.05.2019 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка), для ведення особистого  

селянського господарства та для індивідуального  

садівництва. 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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

ведення особистого селянського господарства та для індивідуального 

садівництва, керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного 

кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 

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

висновок постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

  ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ) із земель житлової забудови, для ведення особистого 

селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та для індивідуального 

садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), із земель сільськогосподарського 

призначення. 

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 



 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук    

           

 

 

 
Додаток 

до рішення ХL сесії міської ради  VІІ скликання 

від 23.05.2019 №1112   «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для ведення особистого 

селянського господарства та для індивідуального 

садівництва»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення особистого 

селянського господарства та для індивідуального садівництва. 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Прізвище, м.’я по 

батькові 

 

 

 
Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 
площа 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговування  
житлового 

будинку, 

господарських 
будівель і 

споруд 

(присадибна 
ділянка), га 

Для 

індивідуального 

садівництва, га 

Для 

ведення 

особистого 
селянського 

господ 

царства, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пилипчук 

Анатолій 

Володимирович 

вул. Поліська, 8, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Поліська, 8, с. 

Варварівка, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

0,2400 0,2400 - - 

2 Рудой 

Валентин 

Адамович 

вул. Семенська, 21, 

с. Кишин. 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Семенська, 21-б, с. 

Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - 

3 Козловець 

Дмитро 

Олександрович 

вул. 

Володимирська, 27, 

кв.3, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Зарічна, 50, с. 

Варварівка, Олевський р-

н, Житомирська обл.  

0,2400 0,2400 - - 

4 Корнійчук 

Олександр 

Валерійович 

вул. 

Володимирська, 4, 

кв.91, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Миру, 15, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - - 

5 Омелянчук 

Микола 

Михайлович 

вул. Юрія Креця, 8, 

кв. 16, смт. 

Новоозерянка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Зелена, 20, с. 

Озеряни, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,6500 - - 0,6500 

6 Мельник 

Людмила 

Василівна 

вул. Бажова, 9а, кв. 

3/10, м. Київ. 

вул. Гагаріна, 88, с. 

Лопатичі, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,4000 - - 0,4000 

7 Сорока Ігор 

Миколайович 

вул. Льонзаводська, 

23, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Льонзаводська, 23, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,0200 - 0,0200 - 

8 Гурський 

Віктор 

Володимирович 

вул. Центральна, 17, 

с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Центральна, 17, с. 

Озеряни, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,8500 - - 0,8500 

9 Хоменко 

Людмила 

Василівна 

вул. Московська, 60, 

кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Московська, 60, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,0900 - 0,0900 - 



 

 

10 Омелянчук 

Володимир 

Іванович 

вул. Омелянчука, 

17, с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Омелянчука, с. 

Озеряни, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,7300 - - 0,7300 

11 Яковчук Тетяна 

Василівна 

вул. Перемоги, 27, 

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Перемоги, 27, с. 

Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,3000 - - 0,3000 

12 Трохимчук 

Павло 

Павлович 

вул. Кошового, 3а, 

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

пров. Кошового, 3-а, с. 

Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,8000 - - 0,8000 

13 Покальчук 

Анатолій 

Миколайович 

вул. Шевченка, 16, 

с. Рудня-Бистра, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 16, с. 

Рудня-Бистра, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,1800 0,1800 - - 

14 Покальчук 

Анатолій 

Миколайович 

вул. Шевченка, 16, 

с. Рудня-Бистра, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 16, с. 

Рудня-Бистра, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,1200 - - 0,1200 

15 Ніколайчук 

Анатолій 

Миколайович 

вул. Садова, 1-А, с. 

Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Садова, с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2000 0,2000 - - 

16 Вишневський 

Роман 

Олександрович 

вул. Металістів, 8,  

м. Київ. 

вул. Шкільна, м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

0,0300 - 0,0300 - 

17 Рябой Ольга 

Пилипівна 

вул. Набережна, 13, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1200 - 0,1200 - 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 



 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1113 

 

 XL сесія                             VІІ скликання 

 

від 23.05.2019 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

та для індивідуального садівництва 

 

Розглянувши заяви громадян громадян про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

для індивідуального садівництва,  керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  

Земельного кодексу України ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

КВЦПЗ) та для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ).  

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 

індивідуального садівництва.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове 

використання земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Додаток 

до рішення XL сесії Олевської міської  ради 

VІІ скликання від 23.05.2019 року № 1113  «Про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 

індивідуального садівництва»  

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва. 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 

м.’я, по 

батькові 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 
Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва і 
обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

арства і споруд,  

га 

Для 

індивідуального  
садівництва,     

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мидловец 

Артур 

Мартинович 

вул. 

Центральна, 

147, с. 

Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Барвиста, 

26, с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.. 

0,1429 0,1429 - 1824487204:14:004:0030 

2 Торгонська 

Олена 

Петрівна 

вул. Пушкіна, 

49, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Пушкіна, 

49, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0700 - 0,0700 1824455100:02:037:0047 

3 Семенова 

Марія 

Олександрівна 

вул. Садова, 

26а, с. 

Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. А.Левчука, 

24-а, с. 

Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1504 0,1504 - 1824487201:09:001:0100 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
                                                            УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1114 

 

 XL сесія                             VІІ скликання 



 

 

 

від 23.05.2019 року  

 

Про затвердження протоколів 

засідань конкурсних комісій 

з визначення переможців 

конкурсу «Людина року - 2019» 

та Почесний громадянин м. Олевськ 
 

 

Відповідно до Положення про проведення щорічного міського конкурсу 

на звання «Людина року» та Положення про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Олевськ»  з метою виявлення і відзначення професіоналів своєї 

справи у різних галузях життєдіяльності м. Олевська та внесли значний 

особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста, 

відповідно до Статуту Олевської міської об'єднаної територіальної громади, 

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

міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити протоколи засідань конкурсних комісій з визначення 

переможців конкурсу «Людина року-2019» та Почесний громадянин 

міста Олевськ (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

питань охорони здоровя та соціального захисту населення. 

 

 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 


