
                                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

ХLІІ сесія                                VІІ скликання 

 

     від  04.07.2019 року 

Приміщення актового залу  

          

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 20 /список додається/ 

 

Запрошені: заступники міського голови: Осипчук Я.М., керуючий справами 

виконавчого комітету Русин Ю.Г., начальники управлінь та відділів міської ради. 

 

Засоби масової інформації.  

 

Чергову сорок другу сесію Олевської  міської ради VІІ скликання відкрив міський 

голова Омельчук Олег Васильович 

  

СЛУХАЛИ:  Про обрання робочої групи.  

 

Пропозицію вніс депутат міської ради Ковальчук Олег Борисович 

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати робочу групу в складі трьох осіб:  

 

Хлань Вктор Степанович            – депутат міської ради 

Вербельчук Руслан Володимирович           – депутат міської ради 

Кочин Микола Миколайович                  – депутат міської ради 

             /одноголосно/ 

 

На порядок денний чергової сорок  другої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження актів прийому-передачі майна комунального 

підприємства «Олевська центральна районна аптека №32» Олевської 

районної ради із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 

району у комунальну власність та на баланс Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади.  

   

2. Про затвердження програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна районна аптека № 32» на 2019 рік. 

 



3. Про затвердження переліку об’єктів (заходів), що будуть фінансуватися за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. 

 

4. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік.  

 

5. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

 

6. Про затвердження звіту про оцінку майна та купівлю соціального житла. 

 

7. Про розроблення детального плану території земельної ділянки в  с. Хочине 

Олевського району Житомирської області. 

 

8. Про внесення доповнень до Переліку об'єктів нерухомого  майна 

комунальної власності, які можуть бути передані в оренду. 

 

9. Про затвердження звітів оцінки нерухомого майна.  

 

10. Про надання дозволу на передачу в оренду приміщень в нежитловій будівлі 

стоматологічної поліклініки КУ «Олевської центральної лікарні» Олевської 

міської ради. 

 

11. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

на продовження терміну дії договору оренди нежитлового приміщення в 

одноповерховій будівлі Олевської гімназії. 

 

12. Про надання дозволу КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради на продовження терміну дії договору оренди нежитлового приміщення 

в нежитловій будівлі патолого-анатомічного відділення КУ «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради.  

   

13. Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги»  

Олевської міської ради на продовження терміну дії договорів оренди частин 

нежитлових приміщень поліклінічного відділення КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради. 

 

14. Про надання дозволу на придбання в комунальну власність та на баланс 

Олевської міської ради об’єкта незавершеного будівництва нежитлової 

будівлі 60% готовності, за адресою:вул.Молодіжна, 2б, с.Зольня, Олевського 

району, Житомирської області, шляхом купівлі-продажу. 

 

15. Про затвердження програми «Поводження з твердими побутовими відходами 

на 2019-2024 роки». 

 

16. Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради. 



 

17. Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай), надання 

дозволу а 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. 

 

18. Про  надання  дозволу    на    виготовлення  звіту про експертну грошову   

оцінку  земельної  ділянки. 

 

 

19. Про внесення змін до договору та заміну сторони у договорі оренди 

земельної ділянки комунальної власності. 

 

20. Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок комунальної 

власності. 

 

21. Про укладання договорів оренди земельних ділянок комунальної власності. 

 

22. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

з метою зміни цільового призначення . 

 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки 

комунальної власності з метою передачі її в користування на умовах оренди. 

 

24. Про розробку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

земель водного фонду та водоохоронних зон(прибережних захисних смуг 

водних об’єктів) на території Олевської міської ради. 

 

25. Про затвердження акту погодження меж земельної ділянки із суміжними 

землевласниками. 

 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу  

земельних ділянок комунальної власності. 

 

27. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності та затвердження умов продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах). 

 

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності. 

 

29. Про надання дозволу щодо погодження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 



30. Про продаж (викуп) земельної ділянки комунальної власності на земельних 

торгах для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості в м. Олевськ по вул. Покальчука, 15-в. 

 

31. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності. 

 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

 

33. 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). 

 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства. 

 

35. 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. 

 

36. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) для індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

 

37. 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). 

 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

спільну часткову власність для індивідуального садівництва. 

 

 



39. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад. 

40. Різне. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний чергової сорок другої сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання 

 

1. /1152. Про затвердження актів прийому-передачі майна комунального 

підприємства «Олевська центральна районна аптека №32» Олевської 

районної ради із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 

району у комунальну власність та на баланс Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади.  

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту,  туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

2. /1153. Про затвердження програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна районна аптека № 32» на 2019 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

3. /1154. Про затвердження переліку об’єктів (заходів), що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

4. /1155. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік.  

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

5. /1156. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

6. /1157. Про затвердження звіту про оцінку майна та купівлю соціального 

житла. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

7. Про розроблення детального плану території земельної ділянки в  с. Хочине 

Олевського району Житомирської області. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

8. /1158. Про внесення доповнень до Переліку об'єктів нерухомого  майна 

комунальної власності, які можуть бути передані в оренду. 



Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

9. /1159. Про затвердження звітів оцінки нерухомого майна.  

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

10. /1160. Про надання дозволу на передачу в оренду приміщень в нежитловій 

будівлі стоматологічної поліклініки КУ «Олевської центральної лікарні» 

Олевської міської ради. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

11. /1161. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди нежитлового 

приміщення в одноповерховій будівлі Олевської гімназії. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

12. /1162. Про надання дозволу КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди нежитлового 

приміщення в нежитловій будівлі патолого-анатомічного відділення КУ 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради.  

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

13. /1163. Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги»  Олевської міської ради на продовження терміну дії договорів 

оренди частин нежитлових приміщень поліклінічного відділення КНП 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. /1164. Про надання дозволу на придбання в комунальну власність та на 

баланс Олевської міської ради об’єкт незавершеного будівництва нежитлової 

будівлі 60% готовності, за адресою: вул. Молодіжна, 2б, с.Зольня, 

Олевського району, Житомирської області, шляхом купівлі-продажу. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

15. /1165. Про затвердження програми «Поводження з твердими побутовими 

відходами на 2019-2024 роки». 



Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку,   

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

16. /1166. Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

17. /1167. Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток 

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

надання дозволу а 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. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

18. /1168. Про  надання  дозволу    на    виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

19. /1169. Про внесення змін до договору та заміну сторони у договорі оренди 

земельної ділянки комунальної власності. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

20. /1170. Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок комунальної 

власності. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

21. /1171. Про укладання договорів оренди земельних ділянок комунальної 

власності. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

22. /1172. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з метою зміни цільового призначення . 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

23. /1173. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності з метою передачі її в користування на 

умовах оренди. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

24. Про розробку проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж 

земель водного фонду та водоохоронних зон(прибережних захисних смуг 

водних об’єктів) на території Олевської міської ради. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

25. Про затвердження акту погодження меж земельної ділянки із суміжними 

землевласниками. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 



26. /1174. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу  

земельних ділянок комунальної власності. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

27. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності та затвердження умов продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах). 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

28. /1175. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

29. Про надання дозволу щодо погодження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

30. /1176. Про продаж (викуп) земельної ділянки комунальної власності на 

земельних торгах для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості в м. Олевськ по вул. Покальчука, 15-в. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

31. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

32. /1177. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

33. /1178. 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). 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

34. /1179. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 



35. /1180. 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. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

36. /1181. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) для індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

37. /1182. 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). 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

38. /1183. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у спільну часткову власність для індивідуального садівництва. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

39. /1184. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних 

громад. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

40. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження актів прийому-передачі майна 

комунального підприємства «Олевська центральна районна аптека 

№32» Олевської районної ради із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міста району у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади.  

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту,  туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 



 /Рішення № 1152 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження програми підтримки комунального 

підприємства «Олевська центральна районна аптека № 32» на 2019 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1153 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження переліку об’єктів (заходів), що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1154 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік.  

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1155 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

громади. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 



                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1156 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження звіту про оцінку майна та купівлю 

соціального житла. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1157 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про розроблення детального плану території земельної 

ділянки в  с. Хочине Олевського району Житомирської області. 

Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 13 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 3 

                   «Не голосували» - 4 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення доповнень до Переліку об'єктів нерухомого  

майна комунальної власності, які можуть бути передані в оренду. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1158 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження звітів оцінки нерухомого майна.  

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 



 /Рішення № 1159 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про надання дозволу на передачу в оренду приміщень в 

нежитловій будівлі стоматологічної поліклініки КУ «Олевської 

центральної лікарні» Олевської міської ради. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1160 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нежитлового приміщення в одноповерховій будівлі Олевської гімназії. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1161 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про надання дозволу КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради на продовження терміну дії договору 

оренди нежитлового приміщення в нежитловій будівлі патолого-

анатомічного відділення КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради.  

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1162 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги»  Олевської міської ради на продовження терміну дії 

договорів оренди частин нежитлових приміщень поліклінічного 



відділення КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1163 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на придбання в комунальну 

власність та на баланс Олевської міської ради об’єкт незавершеного 

будівництва нежитлової будівлі 60% готовності, за адресою: вул. 

Молодіжна, 2б, с.Зольня, Олевського району, Житомирської області, 

шляхом купівлі-продажу. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1164 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження програми «Поводження з твердими 

побутовими відходами на 2019-2024 роки». 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку,   

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1165 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської 

ради. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 



          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1166 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження додаткового списку до розподілу 

земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай), надання дозволу а 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. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1167 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про  надання  дозволу    на    виготовлення  звіту про 

експертну грошову  оцінку  земельної  ділянки. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1168 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про внесення змін до договору та заміну сторони у 

договорі оренди земельної ділянки комунальної власності. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1169 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про припинення дії договорів оренди земельних 

ділянок комунальної власності. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 



         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1170 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про укладання договорів оренди земельних ділянок 

комунальної власності. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1171 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок з метою зміни цільового призначення. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1172 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки комунальної власності з метою передачі 

її в користування на умовах оренди. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1173 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про розроблення проекту землеустрою щодо організації 

і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних 

зон(прибережних захисних смуг водних об’єктів) на території Олевської 

міської ради. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 10 

         «Проти»       - 0 



          «Утримались»  - 5 

                   «Не голосували» - 55 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження акту погодження меж земельної 

ділянки із суміжними землевласниками. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

        Голосували: «За»       - 16 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 2 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельних ділянок комунальної власності. 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1174 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності та затвердження 

умов продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах). 

          Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 9 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 4 

                   «Не голосували» - 7 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1175 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 29. Про надання дозволу щодо погодження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 0 

         «Проти»       - 9 

          «Утримались»  - 7 

                   «Не голосували» - 4 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про продаж (викуп) земельної ділянки комунальної 

власності на земельних торгах для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Олевськ по 

вул. Покальчука, 15-в. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1176 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про використання окремих земельних ділянок 

комунальної власності. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 14 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 5 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1177 додається/ 

 

 



СЛУХАЛИ: 33. 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). 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1178 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського господарства. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1179 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 35. 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. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1180 додається/ 

 

 



СЛУХАЛИ: 36. Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1181 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 37. 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). 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1182 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність для 

індивідуального садівництва. 

Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1183 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1184 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 40. Різне. 

 

 

 

Міський голова        О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1152 

ХLII сесія                         VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року  

 

Про затвердження актів прийому-передачі майна 

комунального підприємства «Олевська центральна 

районна аптека №32» Олевської районної ради із спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міста району 

у комунальну власність та на баланс Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади  

  

    На виконання Бюджетного кодексу України, 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», рішення  

Олевської міської ради VII скликання від 23.05.2019р. № 1095 «Про прийняття у 

комунальну власність та на баланс Олевської міської об'єднаної територіальної 

громади комунального підприємства «Олевська центральна районна аптека №32» 

Олевської районної ради та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити акти прийому-передачі майна комунального підприємства 

«Олевська центральна районна аптека №32» Олевської районної ради із 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району у 

комунальну власність та на баланс Олевської міської об’єднаної територіальної 



громади разом із земельною ділянкою, на загальну суму 1 100 832,19 грн (один 

мільйон сто тисяч вісімсот тридцять дві гривні 19 копійок), (додаються). 

2. 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  № 1153 

ХLII сесія                         VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року  

 

Про затвердження програми підтримки  

комунального підприємства «Олевська  

центральна районна аптека № 32» на 2019 рік 

 

З метою створення умов для ефективного управління комунальним майном, 

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

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити програму підтримки комунального підприємства «Олевська 

центральна районна аптека № 32» на 2019 рік (далі – Програма), згідно  додатку. 

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

фінансування заходів, передбачених Програмою.  

3. Контроль за виконанням 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  

до рішення ХLІІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 04.07.2019 р. № 1153 

«Про затвердження програми підтримки  

комунального підприємства «Олевська  

центральна районна аптека № 32» на 2019 рік» 

 

 

Програма підтримки 

комунального підприємства 

«Олевська центральна районна аптека № 32» 

на 2019 рік 
 

1. Загальна характеристика програми підтримки комунального                            

підприємства «Олевська центральна районна аптека № 32» на 2019 рік 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2. Розробник Програми Олевська міська рада 

3. Співрозробники Програми  

(у разі наявності) 

- 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

КП «Олевська центральна 

районна аптека № 32»  

5. Учасники Програми Олевська міська рада, КП 

«Олевська центральна районна 

аптека № 32»  

6. Головний розпорядник коштів Олевська міська рада 

7. Термін реалізації Програми 2019 рік 

 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 

Міський бюджет, обласний 

бюджет, інші джерела не 

заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

В межах фінансових 

можливостей 

 

2. Загальні положення Програми 

Комунальне підприємство «Олевська центральна районна аптека № 32» (далі 

- ЦРА № 32) заснована відповідно до Законів України «Про власність», «Про 

підприємства в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

ЦРА № 32 є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та 

інші рахунки в установах банку, печатку із власним найменуванням.  

Майно ЦРА № 32 складається з основних фондів та оборотних коштів, а також 

інших матеріальних та нематеріальних активів, цінностей, вартість яких 

відображається у самостійному балансі аптеки. 

ЦРА № 32 реалізує свою продукцію та надає послуги на договірній основі, 

крім випадків, що підпадають під відповідне регулювання цін та тарифів.  



Самотужки здолати фінансово-матеріальні проблеми ЦРА № 32  не під силу. 

Тому, зважаючи на важливу роль ЦРА № 32, яка забезпечує населення громади 

лікарськими засобами, в тому числі безкоштовними ліками, підприємство потребує 

додаткових оборотних коштів та матеріальних ресурсів  для придбання основних 

засобів, ремонту приміщень та зміцнення матеріально-технічної бази.  

 

3. Мета Програми 

 Метою Програми є задоволення потреб населення громади лікарськими 

засобами, в тому числі безкоштовними. 

 Збільшення обсягів послуг шляхом закупівлі лікарських засобів, обладнання, 

приведення комп’ютерної техніки до сучасних вимог. 

 Збереження та оновлення матеріально-технічної бази ЦРА № 32 . 

 Збереження штату підприємства, майна та приміщень. 

 ЦРА № 32 може займатись іншими видами діяльності, не забороненими 

законодавством України, у тому числі за дорученням власника. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Подальший розвиток комунального підприємства ЦРА № 32 можливий при 

реалізації комплексу заходів з фінансово-кредитної підтримки, інформаційного 

забезпечення. 

Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріально-технічний стан 

комунального підприємства ЦРА № 32 та сприятиме збереженню його майна. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського та обласний 

бюджетів та інших джерел не заборонені законодавством. 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

  зміцнення та оновлення матеріально-технічного стану комунального 

підприємства ЦРА № 32. 

  збереження штату підприємства, майна та приміщень. 

  збільшення обсягів медикаментозного забезпечення населення громади, 

закупівлі обладнання, приведення комп’ютерної техніки до сучасних вимог, 

проведення капітального та поточного ремонтів приміщень ЦРА № 32. 

№ 

п/п 
Назва заходу Виконавці 

Термін 

виконання 

Джерело 

фінансів 

Вартість, 

грн. 

Очікуваний 

результат 

1. 

Закупівля 

матеріалів 

необхідних 

для ремонтних 

робіт та 

виготовлення 

проекту на 

капітальний 

ремонт 

КП 

«Олевська 

центральна 

районна 

аптека 

№ 32»  

2019 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

 

 

Покращення 

якості 

обслуговування 

населення 

громади 

 



2. 

Проведення 

поточних та 

капітальних 

ремонтів 

приміщень 

підприємства 

КП 

«Олевська 

центральна 

районна 

аптека 

№ 32»  

2019 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

 

Збереження 

приміщень. 

Здача вільних 

приміщень в 

оренду 

3. 

Придбання 

лікарських 

засобів 

КП 

«Олевська 

центральна 

районна 

аптека 

№ 32»  

2019 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

 

 

Придбання 

лікарських 

засобів 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальним виконавцем Програми є КП «Олевська центральна районна 

аптека № 32. 

Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення 

розрахункових документів, достовірність і своєчасність звітності та цільове 

використання коштів.  

Контроль за виконанням Програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна районна  аптека № 32» на 2019 рік здійснює Олевська міська 

рада. 

Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія 

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

розвитку Олевської міської ради. 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1154 

ХLII сесія                         VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року  

 

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

фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 

 

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

Україні», керуючись п.1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 

№365-р «Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

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

рада  

 

ВИРІШИЛА:  

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

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій по Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді, згідно додатку, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

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

(Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ХLII сесії VІІ скликання Олевської міської 
ради від 04.07.2019 року №1154 

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

фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій" 

 

ПЕРЕЛІК 

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

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій у 2019 році по Олевській 

міській об’єднаній територіальній громаді 

 

№ 

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

Обсяг 

субвенції, грн. 

1. 

Придбання персональних комп’ютерів та офісної 

оргтехніки для комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, 

розташованої за адресою: провулок Промисловий, 2, 

м. Олевськ, Житомирської області 

46 000,00 

2. 

Придбання телевізійного та аудіовізуального 

обладнання (мультимедійна дошка в комплекті) для 

Новоозерянського НВК Олевської міської ради 

31 000,00 

3. 

Придбання телевізійного та аудіовізуального 

обладнання (мультимедійна дошка в комплекті) для 

Олевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 

Олевської міської ради 

31 000,00 

4. 

Придбання телевізійного та аудіовізуального 

обладнання (мультимедійна дошка в комплекті) для 

Тепеницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Олевської міської ради 

31 000,00 

5. 

Придбання телевізійного та аудіовізуального 

обладнання (мультимедійна дошка в комплекті) для 

Лопатицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Олевської міської ради 

31 000,00 

6. 

Придбання телевізійного та аудіовізуального 

обладнання (мультимедійна дошка в комплекті) для 

Жубровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Олевської міської ради 

31 000,00 



7. 

Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж 

по вул. Комсомольській та Суворова в м. Олевськ, 

Житомирської області 

60 000,00 

 

Секретар ради                                                                                      В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1155 

XLII сесія                          VІІ скликання 

 

від 04.07.2019 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. 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”, від 23.05.2019 

року №1086 „Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік”, від 06.06.2019 року №1116 „Про внесення 

змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік”, а саме:        

           1.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 275 931 660 гривень, 269 559 042 гривень, 

6 372 618 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 277 202 690 гривень, 270 712 042 

гривень, 6 490 648 гривень. 

          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 291 472 344 гривень, 239 526954 гривень, 

51 945 390 гривень. замінити,  відповідно, цифрами 292 743 374 гривень, 240 218 

340 гривень, 52 525 034 гривень. 

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

профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 30 493 702 гривень згідно з 

додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 34 216 086 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. 

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

дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 46 034 386 гривень. (додаток 

2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 34 216 086 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)».           

1.5.  У пункті  6 цифри 20 401 673 гривень   замінити відповідно цифрами 

21 581 673 гривень.  

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття міською радою. 

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

          4. 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  № 1156 

XLII сесія                          VІІ скликання 

 

від 04.07.2019 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, керуючись ст. 26 Закону України 

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

соціального захисту населення Олевської об'єднаної територіальної громади на 

2017-2020 роки», затвердженої рішенням  І сесії Олевської міської ради   VІІ 

скликання, враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

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

- Особі, 2 на лікування – 3 000 гривень; 

- Особі, 3 на лікування – 2 000 гривень; 

- Особі, 4 на лікування  – 3 000 грн.   

- Особі, 5 на лікування  – 3 000 гривень; 

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

- Особі, 7 на відновлення хліва після пожежі  – 3 000 гривень; 

Особі, 8 на лікування – 3 000 гривень; 

- Особі, 9 на відновлення житла після пожежі – 10 000 гривень; 

- Особі, 10 на лікування – 3 000 гривень; 

- Особі, 11 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особі, 12 на лікування сина – 3 000 гривень; 

- Особі, 13 на лікування – 3 000 гривень; 

- Особі, 14 на лікування – 3 000 гривень; 

- Особі, 15 на лікування дитини – 5 000 гривень; 

- Особі, 16 на лікування дитини – 5 000 гривень; 

- Особі, 17 на лікування – 3 000 гривень; 

- Особі, 18 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особі, 19 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особі, 20 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особі, 21 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особі, 22 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особі, 23 на лікування – 5 000 гривень; 



- Особі, 24 на відновлення покрівлі будинку та господарських будівель після 

стихії – 10 000 гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1157 

XLII сесія                          VІІ скликання 

 

від 04.07.2019 року 

 

Про затвердження звіту про оцінку майна 

та купівлю соціального житла 

 

На виконання рішенням XXXV сесії Олевської міської ради VIII скликання 

від  21.12.2018 року № 876 «Про міський бюджет Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік», на виконання «Програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

на 2018-2022 роки», затвердженої рішенням XXIII сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від  08.02.2018 року №459, відповідно до Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись ст.4, 46 Житлового 

кодексу Української РСР та Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити звіт про оцінку майна №ИБСГЦЖ481820 виготовлений 

Житомирською товарною аграрно-промисловою біржею на житловий будинок 

(загальною площею 71,5 м.кв. ), що знаходиться за адресою: вул. Партизанська, 

буд. 29, с.Лопатичі Олевського району  Житомирської області, з ринковою 

вартістю об’єкта – 253973,00 грн. (двісті п’ятдесят три тисячі дев’ятсот сімдесят 

три гривні 00 копійок) (додається).   

2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 

0,25га, призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер: 

1824485301:03:006:0001 за адресою: вул.Партизанська, буд. 29, с.Лопатичі 

Олевського району Житомирської області, з оціночною вартістю – 25 275,00 

грн. (двадцять п’ять тисяч двісті сімдесят п’ять гривень 00 копійок) (додається).  

3. Придбати у комунальну власність Олевської об’єднаної територіальної громади 

будинок з господарськими будівлями та спорудами і земельною ділянкою 

площею 0,25 га за адресою: вул. Партизанська, буд. 29, с.Лопатичі Олевського 

району  Житомирської області за ціною 279 248,00 грн. ( Двісті сімдесят дев’ять 

тисяч двісті сорок вісім гривень 00 копійок) 

4. Віднести житловий будинок №29 по вул. Партизанській в с. Лопатичі 

Олевського району Житомирської області до житлового фонду соціального 

призначення. 



5. Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покласти на 

продавця. 

6. Уповноважити міського голову Омельчука Олега Васильовича підписати 

договір купівлі-продажу житла. 

7. 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  № 1158 

ХLIІ сесія                           VІІ скликання 

 

від 04.07.2019 року  

 

Про внесення доповнень до Переліку  

об'єктів нерухомого  майна комунальної  

власності, які можуть бути передані в оренду 

 

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

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

місцеве самоврядування в Україні», рішенням  ХХXVIІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 17.01.2018 року № 921 «Про перелік майна, що може бути 

передане в оренду», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської 

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

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

власності, які можуть бути передані в оренду, затвердженого рішенням 

ХХXVIІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 року №921 

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

об’єктами нерухомого майна, згідно з додатком. 

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

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

незалежну експертну оцінку нерухомого комунального майна, що може бути 

передане в оренду.  

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  ХLIІ сесії Олевської міської ради 

VII скликання від 04.07.2019 року 

 №1158  «Про внесення доповнень до Переліку 

об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності, які можуть бути передані в оренду» 
 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, які можуть бути передані в оренду в 2019 

році 
 
 

1.  Приміщення в нежитловій будівлі 

стоматологічної поліклініки 

КУ «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

 

32,0 м2 

пров. Промисловий, 2, 

м.Олевськ  

Житомирська область, 

 

2.  Приміщення в нежитловій будівлі 

стоматологічної поліклініки 

КУ «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

 

21,0 м2 

пров. Промисловий, 2, 

м.Олевськ  

Житомирська область, 

 

3.  Приміщення в нежитловій будівлі 

стоматологічної поліклініки 

КУ «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

 

14,0 м2 

пров. Промисловий, 2, 

м.Олевськ  

Житомирська область, 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            
 УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Р І Ш Е Н Н Я № 1159 

ХLIІ сесія                           VІІ скликання 

 

від 04.07.2019 року  

 

Про затвердження  

звітів оцінки нерухомого майна  

 

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

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

оціночну діяльність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 10 

грудня 2003 року №1891 «Про затвердження методики оцінки майна», а також з 

метою розрахунку стартової мінімальної орендної плати, 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. Затвердити звіти про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, а саме: 

- звіт виготовлений приватним підприємством «Бюро незалежних оцінок» від 

31.05.2019 року на частину нежитлового приміщення поліклінічного відділення  

комунального некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги»  Олевської міської ради, загальною площею 2,0 м2, що 

розташоване за адресою: вул.Свято-Миколаївська, 46, м.Олевськ, Житомирської 

області з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 6330,00 грн. без урахування ПДВ 

(шість тисяч триста тридцять гривень 00 копійок); 

- звіт виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової 

біржі від 25.06.2019 року Серія АЕ №001087, на приміщення в нежитловій будівлі 

стоматологічної поліклініки КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради, загальною площею 32 м2, що розташоване за адресою: пров.Промисловий, 2, 

м.Олевськ, Житомирської області з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 

139248,00 грн. без урахування ПДВ (сто тридцять дев’ять тисяч двісті сорок вісім 

гривень 00 копійок); 

- звіт виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової 

біржі від 25.06.2019 року Серія АЕ №001088, на приміщення в нежитловій будівлі 

патолого-анатомічного відділення КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради, загальною площею 27,3 м2, що розташоване за адресою: пров. 

Промисловий, 2, м.Олевськ, Житомирської області з ринковою вартістю 

оцінюваного об’єкта 84895,00 грн. без урахування ПДВ (вісімдесят чотири тисячі 

вісімсот дев’яносто п’ять гривень 00 копійок). 



2. 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 № 1160 

ХLIІ сесія                             VІІ скликання 

 

від 04.07.2019 року  

 

Про надання дозволу на передачу  

в оренду приміщень в нежитловій будівлі  

стоматологічної поліклініки КУ «Олевської  

центральної лікарні» Олевської міської ради 

 

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

«Про оренду державного та комунального майна», на підставі листів головного 

лікаря КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Казюка О.В. від 

21.06.2019 року № 916/05-7, від 25.06.2019 № 928/05-7 та враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

Олевської міської ради Казюку О.В. на передання в оренду: 

1.1. Приміщення в нежитловій будівлі стоматологічної поліклініки КУ 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, що знаходиться за 

адресою: пров. Промисловий, 2, м. Олевськ, Житомирської області, 

загальною площею 21 м2 для надання стоматологічних послуг; 

1.2. Приміщення в нежитловій будівлі стоматологічної поліклініки КУ 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, що знаходиться за 

адресою: пров. Промисловий, 2, м. Олевськ, Житомирської області, 

загальною площею 14 м2 для надання стоматологічних послуг. 

Дану процедуру провести відповідно до вимог чинного законодавства та 

Положення про оренду майна Олевської міської ради. 

 

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

Олевської міської ради Казюку О.В. укласти та підписати Договори оренди. 

3. Копію підписаних та затверджених Олевською міською радою Договорів в 5-

денний термін надати відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради (Ковальчук 

О.Б.). 

 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ економічного   

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності 

Олевської міської ради (Ковальчук О.Б.) та постійну комісію міської ради з 

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова                                           О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1161 

ХLIІ сесія                            VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року  

 

Про надання дозволу відділу освіти, молоді  

та спорту Олевської міської ради на продовження  

терміну дії договору оренди нежитлового приміщення 

в одноповерховій будівлі Олевської гімназії 

   

 На підставі листа начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради В.П. Левченка від 18.06.2019 року №695 щодо продовження дії 

договору оренди нежитлового приміщення в одноповерховій будівлі Олевської 

гімназії, відповідно ст. 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  

рішення XXХVIІІ сесії Олевської міської ради VII скликання від 14.03.2019 року 

№1000 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади 

міста Олевськ, Порядку проведення конкурсу на право оренди майна 

територіальної громади міста Олевськ, Методики розрахунку орендної плати за 

майно територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду, Типового 

договору про передачу майна міста Олевськ у новій редакції» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

ради В.П. Левченку продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна 

нежитлового приміщення в одноповерховій будівлі Олевської гімназії від 

23.11.2017 року №18, загальною площею 173,8 м2, за адресою: вул. 

Інтернаціональна, 34, м. Олевськ, Житомирської області з «Олевський міський 

центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Олевської міської ради, 

терміном на 2 роки 11 місяців, шляхом укладання нового Договору оренди. 

Встановити орендну плату відповідно до Методики розрахунку орендної плати за 

майно територіальної громади міста Олевськ в розмірі 1 (одна) гривня в рік. 

2. Надати дозвіл начальнику відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради В.П. Левченку підписати Договір оренди. 

3. Надати копію підписаного та затвердженого Олевською міською радою 

Договору оренди в 5-денний термін відділу економічного розвитку, транспорту, 



туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради (Ковальчук 

О.Б.). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1162 

ХLIІ сесія                            VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року  

 

Про надання дозволу КУ «Олевська центральна  

лікарня» Олевської міської ради на продовження  

терміну дії договору оренди нежитлового приміщення 

в нежитловій будівлі патолого-анатомічного відділення 

КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради  

   

 Розглянувши лист головного лікаря КУ «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради О.В.Казюка від 21.06.2019 року №915/05-7, відповідно до 

ст. 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна»,  рішення XXХVIІІ сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 14.03.2019 року №1000 «Про 

затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Олевськ, 

Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста 

Олевськ, Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади 

міста Олевськ, яке передається в оренду, Типового договору про передачу майна 

міста Олевськ у новій редакції» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл головному лікарю КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради О.В.Казюку продовжити термін дії договору оренди нерухомого 

майна приміщення в нежитловій будівлі патолого-анатомічного відділення КУ 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради від 01.09.2016 року №137, 

загальною площею 27,3 м2, за адресою: провул.Промисловий, 2, м.Олевськ, 

Житомирської області  з ФОП Новак Галиною Миронівною, терміном на 2 роки 11 

місяців, шляхом укладання додаткової угоди. Встановити орендну плату  

відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної 

громади міста Олевськ в розмірі 1400,00 грн (одна тисяча чотириста гривень 00 

коп). 

 

2. Надати дозвіл головному лікарю О.В.Казюку КУ «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради підписати додаткову угоду. 

 



3. Надати копію підписаної та затвердженої Олевською міською радою додаткову 

угоду в 5-денний термін відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради (Ковальчук О.Б.). 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1163 

ХLIІ сесія                            VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року  

 

Про надання дозволу КНП «Олевський  

Центр первинної медичної допомоги»   

Олевської міської ради на продовження  

терміну дії договорів оренди частин нежитлових  

приміщень поліклінічного відділення КНП  

«Олевський Центр первинної медичної допомоги»  

Олевської міської ради 

 

 Розглянувши листи головного лікаря Комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги»  Олевської міської 

ради Вишневської Олени Євгеніївни від 24.06.2019 року №237/01-14, від 

24.06.2019 року №236/01-14, відповідно до ст. 42, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна»,  рішення XXХVIІІ сесії VII скликання від 14.03.2019 року 

№1000 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади 

міста Олевськ, Порядку проведення конкурсу на право оренди майна 

територіальної громади міста Олевськ, Методики розрахунку орендної плати за 

майно територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду, Типового 

договору про передачу майна міста Олевськ у новій редакції» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл головному лікарю Комунального некомерційного підприємства 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги»  Олевської міської ради 

Вишневській О.Є. продовжити термін дії договорів оренди, а саме: 

- договір оренди нерухомого майна частини нежитлового приміщення 

поліклінічного відділення КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги»  

Олевської міської ради від 27.09.2016 року №80, загальною площею 2,0 м2, за 

адресою: вул. Свято-Миколаївська, 46, м.Олевськ, Житомирської області  з ПАТ 

КБ «Приватбанк» для розміщення банкомату, терміном на 2 роки 11 місяців, 

шляхом укладання додаткової угоди. Встановити орендну плату відповідно до 

Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста 

Олевськ в розмірі 1500,00 грн (одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.).; 

- договір оренди нерухомого майна частини нежитлового приміщення 

поліклінічного відділення КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги»  



Олевської міської ради від 01.08.2016 року №67, загальною площею 2,0 м2, за 

адресою: вул. Свято-Миколаївська, 46, м.Олевськ, Житомирської області з АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» для розміщення банкомату, терміном на 2 роки 11 

місяців, шляхом укладання додаткової угоди. Встановити орендну плату 

відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної 

громади міста Олевськ в розмірі 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп.);. 

2. Надати дозвіл головному лікарю КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради Вишневській О.Є. підписати додаткові угоди.  

3. Надати копії підписаних та затверджених Олевською міською радою додаткових 

угод в 5-денний термін відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради (Ковальчук О.Б.). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1164 

ХLIІ сесія                            VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року  

 

Про надання дозволу на придбання в комунальну  

власність та на баланс Олевської міської  

ради об’єкта незавершеного будівництва  

нежитлової будівлі 60% готовності, за адресою: 

вул.Молодіжна, 2б, с.Зольня, Олевського району,  

Житомирської області, шляхом купівлі-продажу 

 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на придбання в комунальну власність та на баланс Олевської 

міської ради об’єкта незавершеного будівництва нежитлової будівлі, 60% 

готовності, загальною площею 289,6 м2, за адресою: вул. Молодіжна, 2б, 

с.Зольня, Олевського району, Житомирської області, шляхом купівлі-продажу. 

2. Олевській міській раді провести незалежну експертну оцінку об’єкта 

незавершеного будівництва нежитлової будівлі 60% готовності.  

3. Уповноважити голову Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

підписати договір купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва 

нежитлової будівлі 60% готовності. 

4. Оплату за придбання об’єкта незавершеного будівництва нежитлової будівлі 

60% готовності провести шляхом перерахування коштів на розрахунковий 

рахунок продавця до 31 грудня 2019 року.  

5. Витрати щодо нотаріального посвідчення договору покласти на Олевську міську 

раду Житомирської області. 

6.  Відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності виконавчого апарату Олевської міської ради вжити заходів з 

оформлення документів, пов’язаних з придбанням зазначеного об’єкта та 

нотаріального посвідчення  договору купівлі-продажу, відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 



7. 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  № 1165 

ХLІІ сесія                              VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про затвердження програми «Поводження  

з твердими побутовими відходами  

на 2019-2024 роки» 

 

На виконання Закону України «Про відходи», Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища», постанови Кабінету Міністрів України 

від 04.03.2004 року №265 «Про затвердження програми поводження з твердими 

побутовими відходами», Директиви Ради Європи від 26 квітня 1999 року № 

1999/31/ЄС «Про захоронення відходів», Національної Стратегії управління 

відходами в Україні до 2030 року та відповідно до рекомендацій Міністерства 

будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України щодо 

підготовки місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами та 

обговоривши проект розробленої Програми ,  керуючись ст. 43  Закону України  

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1.Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами на 

території Олевської ОТГ   Житомирської області на 2019-2024 роки. (Додаток 1)  

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

фінансування заходів, передбачених Програмою.  

3.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 

    до рішення ХLІІ сесії Олевської міської 

    ради VІІ скликання від  04.07.2019 року 

                                                                                              № 1165  

 

ПРОГРАМА 

поводження з твердими побутовими відходами в Олевської ОТГ 

Житомирської області на 2019-2024 роки 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада 

2. Розробник Програми Олевська міська рада 

3. Співрозробники Програми  - 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

 Олевська міська рада  

5. Учасники Програми Олевська міська рада,  

КП «Олевськресурс інвест»  

6. Головний розпорядник коштів Олевська міська рада 

7. Термін реалізації Програми 2019-2024 роки 

 

8. 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 

Міський бюджет, обласний 

бюджет, інші джерела не 

заборонені законодавством 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

В межах фінансових можливостей 

Вступ 

 Програма поводження з твердими побутовими відходами в Олевській ОТГ на 2019-

2024 роки розроблена на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про відходи», Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 №265 «Про затвердження 

програми поводження з твердими побутовими відходами», Директиви Ради Європи від 26 квітня 

1999 року № 1999/31/ЄС «Про захоронення відходів», Національної Стратегії управління 

відходами в Україні до 2030 року та відповідно до рекомендацій Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України щодо підготовки місцевих програм 

поводження з твердими побутовими відходами. 

 В Програмі використана інформація та рекомендації з науково-дослідної роботи 

«Обгрунтування системи поводження з побутовими відходами у населених пунктах Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади». 

Ситуація, що склалася в сфері екологічної  безпеки в Україні створює загрозу для   

безпечного існування сучасного і майбутніх поколінь. Трагічні події на Львівському полігоні 

ТПВ зі всією гостротою показали суспільству, що відбувається в разі замовчування  і небажання  

вирішувати проблему відходів. 

Проблемою є експоненціальне (невпинно зростаюче) збільшення обсягів утворення та 

накопичення відходів, незворотне вилучення природних ресурсів, відсутність ефективних 

технологій використання відходів як вторинної сировини, що є наслідком незбалансованої 

антропогенної та техногенної діяльності в Україні. Ситуація, викликана вищевказаними 

обставинами, досягла своєї критичної межі.  

Необхідно виробити новий погляд на проблему відходів, як джерела вторинних 

матеріальних та енергетичних ресурсів, продовжуючи традиційними методами мінімізувати 

утворення відходів в процесі виробництва і споживання; забезпечити максимальну їх утилізацію 

і перероблення, впроваджуючи максимально ефективні технології поводження з відходами. 



У грудні 2015 року Європейська комісія ухвалила план дій з переходу до економіки 

замкнутого циклу до 2019 року, який передбачає, що така модель стає основою стратегії сталого 

розвитку ЄС. 

Управління відходами, незалежно від джерела їх утворення, повинно розпочинатися з 

моменту планування видобутку природних ресурсів, як сировини для отримання матеріалів, і 

продовжуватися при проектуванні життєвого циклу корисної продукції. На кожному етапі 

виникнення відходів мають завчасно плануватися шляхи та методи багаторазового використання 

природних ресурсів (рециклізації) і рециклінгу відходів, що утворюються. 

Досягнення цілей збереження навколишнього природного середовища є одним із 

першочергових пріоритетів реформ, визначених Стратегією сталого розвитку «Україна - 2020».   

У Житомирській області, як і в Олевській об’єднаній територіальній громаді, найгострішою 

та найактуальнішою екологічною проблемою є проблема твердих побутових відходів (ТПВ). 

Практично для кожного населеного пункту характерна ситуація невідповідності сміттєзвалищ 

екологічним нормам, а також велика кількість несанкціонованих місць їх складування. Щорічно 

в Олевській ОТГ утворюється більше 23 тис. м3 ТПВ. 

Підприємства, задіяні у сфері поводження з відходами, через недостатнє фінансування, 

неспроможні забезпечити населення належними комунальними послугами, їх обладнання є 

переважно застарілим. Місцеві заходи не можуть повністю задовольнити мешканців, екологічна 

культура яких також залишається низькою, що призводить до накопичення відходів на стихійних 

звалищах.  

Тому основним завданням є мінімізація утворення відходів та налагодження ефективної 

системи поводження з ними, тобто повернення їх у цикл виробництва із збереженням природних 

ресурсів і зменшенням впливу на навколишнє середовище. Одним із головних завдань у 

вирішенні проблеми ТПВ є розробка оптимальних схем роздільного збору, переробки, 

повторного та енергетичного використання та утилізації відходів. Поховання ТПВ на полігонах 

є вимушеним і тимчасовим заходом, який не вирішує проблему по суті, та є таким, що не 

відповідає Національній стратегії поводження з відходами.  

  

 1. Загальна характеристика Олевської ОТГ та аналіз існуючого стану 

     сфери поводження з ТВП 

 

1.1. Географічне розташування та соціально-економічний розвиток ОТГ 

Олевська міська об’єднана територіальна громада Житомирської області створена 

відповідно до рішення 12-ї сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 04.07.2016 року №177 

«Про добровільне об’єднання громад».  

           Місцезнаходження: північно-західна частина Житомирської області, басейн річки Уборть. 

На півночі межує з Республікою Білорусь, на заході – з Рокитнівським районом Рівненської 

області. Площа – 2010,9 кв. км. Населення – 35477 осіб. Олевська ОТГвходить до числа 

найбільших об’єднаних територіальних громад в Україні. До складу ОТГ входять 54 населені 

пункти: м. Олевськ, смт Дружба (Діброва), смт Новоозерянка (Озеряни, Рудня-Озерянська), с. 

Жубровичі, с. Журжевичі (Рудня), с. Замисловичі (Рудня-Замисловицька, Устинівка, Шебедиха), 

с. Зольня (Ковалівка, Сердюки), с. Зубковичі, с. Калинівка (Бацево, Ліски), с. Кам’янка (Лісове), 

с. Кишин (Болярка, Забороче, Лугове), с. Копище (Майдан-Копищенський), с. Лопатичі, с. 

Майдан (Джерело, Сарнівка), с. Покровське (Будки, Михайлівка, Млинок), с. Рудня-Бистра 

(Варварівка, Корощине, Сновидовичі), с. Стовпинка (Держанівка), с. Сущани (Андріївка), с. 

Тепениця (Артинськ, Обище, Соснівка, Хмелівка), с. Хочине (Перга, Рудня-Перганська, Рудня-

Хочинська), с. Юрове. 

           Центр громади – місто Олевськ. Відстань до обласного центру – м. Житомира –залізницею 

– 163 км, автошляхами – 180 км. Відстань від Києва 235 км. Через місто проходить залізниця 

сполученням Київ – Львів, автодорога Майдан-Копищенський – Котлярка, за 9 км від міста – 

автодорога Київ – Ковель – Ягодин. У громаді розташований Майдан-Копищенський пункт 

переходу. 



Відстань між крайніми точками ОТГ з півночі на південь складає 76 км, із заходу на схід 

– 40 км, з південного заходу на північний схід – 89 км. Значна частина шляхів сполучення являє 

собою лісові дороги з відсіву. 

            Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 2018 р.  

у тому числі дітей: 

35477 

дошкільного віку  2959 

шкільного віку 4311 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

54 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної 

громади, тис. гривень, у тому числі: 

219526,7 тис. грн. 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу 

України 

64900,0 тис. грн. 

бюджету розвитку 380,0 тис. грн. 

базової дотації 19099,9 тис. грн. 

реверсної дотації 0,00 

На території громади зареєстровано 1967 суб’єктів малого і середнього підприємництва, у 

тому числі юридичних осіб – 543, фізичних осіб – 1424. 

На території об’єднаної громади функціонують 16 промислових підприємств, а саме: ТОВ 

«Металіст ОЗФ», ПАТ «Олевський хлібозавод», ДП «Олевськторф», ДП «Олевське лісове 

господарство», ТОВ «Вуд Трейд», ПП КДК «Полісся», ОП «Тепломережа», ТОВ «Олевський 

метизний завод», ДП «Олевський лісгосп АПК», АТЗТ «Граніт», ТОВ «Промбудіндустрія», ТОВ 

«Олевськгазбуд», ПП «Будпослуги №1», ПрАТ «Полісся», ВАТ «ШБУ- 42», ТОВ «Союз – 

Граніт». 

Серед галузей промисловості найбільша питома вага належить виробництву деревини та 

виробів з неї – 74%. 

Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі 

рослинництва: ТОВ «Мрія Олевськ 2012», ТОВ «Агроритм Полісся», П(ПО)СП «Іскра», СТОВ 

«Світанок», ПСП «Алтена», ТОВ «Лугіни Агро», П(ПО)СП «Кишинське», ПСП ім. Першого 

Травня, ТОВ «Агроуспіх 1», ПСП «Корощинське», ПСП «Хмільсервіс», ТОВ «Союз Хміль», ФГ 

«Афіна 2007» та СФГ «Мирне». 

Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі 

тваринництва: П(ПО)СП «Іскра», СТОВ «Світанок», ПСП «Алтена». 

Торгівельні послуги надають 370 магазинів, 4 АЗС, 12 аптечних кіосків та аптек, 28 закладів 

громадського харчування на 693 посадкових місць. 

Основна товарна структура експорту – деревина та вироби з деревини. 

Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним сполученням з 

адміністративним центром. Транспортне сполучення забезпечується автомобільними дорогами 

загального користування державного та місцевого значення. Також територією громади 

проходять міжнародна автодорога державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. 

Люблін), що є складовою міжнародної автомагістралі категорії «Е» - Е373 Люблін – Ковель – 

Київ. 

Транспортний комплекс представлений 4 приватними підприємцями, які надають послуги 

з пасажирських перевезень на 33 автобусних маршрутах. 

В адміністративному центрі Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

зосереджені пам’ятки археології та архітектури – древнє городище «Бабина гора», Свято-

Миколаївська церква. 

 

 

 



 

1.2. Аналіз природно-кліматичних, гідрогеологічних, соціально-економічних, 

демографічних, та інших умов, які впливають на санітарне очищення і прибирання (даного 

регіону) та сферу поводження з ТПВ 

Житомирська область (обласний центр – м. Житомир) розташована в північно-західній 

частині України. Займає площу 29,83 тис. кв. км, що становить 4,9% території України і за цим 

показником посідає п’яте місце в країні. Протяжність області із заходу на схід сягає 170 км, а з 

півночі на південь 230 км. Область межує: на півночі – з Гомельської областю Республіки 

Білорусь, на заході – з Хмельницькою і Рівненською, на сході – з Київською, на півдні – з 

Вінницькою областями України.  

Область розташована в межах двох грунтово-кліматичних зон — зони Полісся (північна 

частина області) і Лісостепу (південна частина).  

Минулий рік був традиційно теплим для сучасного клімату, з перевищенням норми 

температурного режиму майже у всіх місяцях. 

Стійка тенденція до перевищення середньомісячних температур повітря спостерігалась  з 

початку  року та утримувалась  до  середини  осені.  

Гідрографічна сітка густа, територією області протікає 2822 річки загальною довжиною 

13,7 тис. км. В структурі гідрографічної сітки області великих річок немає, середніх річок – вісім: 

Тетерів, Случ, Уж, Ірша, Уборть, Ствига, Ірпінь та Словечна, загальною довжиною в межах 

області – 999,6 км. 

Малих річок довжиною понад 10 км – 321, їх загальна довжина становить 5695 км, малих 

річок довжиною менше 10 км є 2493, їх загальна довжина 7062 км. 

В області  налічується 54 водосховища об’ємом більше 1 млн. м³, їх загальна площа 7,7 тис. 

га, сумарний об’єм 184,4 млн.м³ та 1826 ставків загальною площею 11,975 тис. га і об’ємом  151,00 

млн. м³. 



Для області характерний високий рівень залягання кристалічних порід, які у багатьох 

місцях виходять на денну поверхню. Область багата на різноманітні корисні копалини, за що її 

справедливо називають «Уралом в мініатюрі». В її надрах залягають поклади розсипного 

ільменіту, комплексних апатит-ільменітованих руд, самоцвітів, кварцитів, облицювального 

каменю, каолінів, мінеральної сировини для виробництва різних будівельних матеріалів, бурого 

вугілля, торфу та інших копалин. Запаси титану на Житомирщині складають понад 85% усіх 

розвіданих запасів титанових руд України.  

Область володіє добре розвиненою сировинною базою облицювального каменю. У межах 

її території на сьогоднішній день розвідано 175 родовищ цілої низки кристалічних порід (граніти, 

лабрадорити, габро, перекристалізовані вапняки) з широкою гамою кольорових і декоративних 

властивостей, з яких розробляється 97. Видобуток облицювального каменю складає майже 72% 

від загального видобутку в Україні.  

Вигідне фізико-географічне та економіко-географічне положення  сприяє компактному 

заселенню, господарському освоєнню території, створює передумови для життєвої діяльності 

людей. Особливості економічно-географічного положення і природних факторів (грунтово-

кліматичні умови, мінерально-сировинні, лісові і водні ресурси) у поєднанні створюють 

сприятливі умови для розвитку багатогалузевого сільського господарства  та промисловості.  

 

1.3 Наявний житловий та громадський фонд. 

1. 4. Площа території спроможної територіальної громади, кв. 

кілометрів 

2010,9 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування 

у тому числі: 

154 

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 17 

загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 11 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 7 

дошкільних навчальних закладів 27 

закладів позашкільної освіти  2 

закладів культури  42 

закладів фізичної культури 2 

фельдшерсько-акушерських пунктів 33 

амбулаторій, поліклініки 12 

лікарень 1 

центрів екстреної медичної допомоги 0 

6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, 

установ, що здійснюють повноваження щодо:  

9 

правоохоронної діяльності 2 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 2 

пенсійного забезпечення  1 

соціального захисту 1 

пожежної безпеки 2 

казначейського обслуговування 1 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

22 

8 Кількість житлових будинків 11111 

 З них багатоповерхових 60 

 

1.4. Стан містобудування і перспективи територіального розвитку населених пунктів 

регіону, його адміністративний поділ і кількість населення. 

 Центр громади – місто Олевськ. Відстань до обласного центру – м. Житомир –

залізницею – 163 км, автошляхами – 180 км. Відстань від Києва 235 км. Через місто проходить 

залізниця сполученням Київ – Львів, автодорога Майдан-Копищенський – Котлярка, за 9 км від 

міста – автодорога Київ – Ковель – Ягодин. У громаді розташований Майдан-Копищенський 

пункт переходу. 



Відстань між крайніми точками ОТГ з півночі на південь складає 76 км, із заходу на схід 

– 40 км, з південного заходу на північний схід – 89 км. Значна частина шляхів сполучення являє 

собою лісові дороги з відсіву. 

 Олевська ОТГ володіє унікальними природними ресурсами: лісами, торфом, гранітом, 

піском, рудами кольорових і рідкоземельних металів, будівельним камінням, бурштином. На 

території ОТГ розташована більша частина площі Поліського державного заповідника (12,607 

тис. га із 20,104 тис. га або 62,7%). 

Найменування показника Значення показника 

1. Чисельність населення станом на 1 січня 2018 р.  

у тому числі дітей: 

35477 

дошкільного віку  2959 

шкільного віку 4311 

2. Кількість населених пунктів, що входять до складу 

спроможної територіальної громади 

54 

3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної 

громади, тис. гривень, у тому числі: 

219526,7 тис. грн. 

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу 

України 

64900,0 тис. грн. 

бюджету розвитку 380,0 тис. грн. 

базової дотації 19099,9 тис. грн. 

реверсної дотації 0,00 

4. Площа території спроможної територіальної громади, кв. 

кілометрів 

2010,9 

5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету 

органів місцевого самоврядування 

у тому числі: 

154 

загальноосвітніх навчальних закладів I—III ступеня 17 

загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступеня 11 

загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня 7 

дошкільних навчальних закладів 27 

закладів позашкільної освіти  2 

закладів культури  42 

закладів фізичної культури 2 

фельдшерсько-акушерських пунктів 33 

амбулаторій, поліклініки 12 

лікарень 1 

центрів екстреної медичної допомоги 0 

6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, 

установ, що здійснюють повноваження щодо:  

9 

правоохоронної діяльності 2 

реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 2 

пенсійного забезпечення  1 

соціального захисту 1 

пожежної безпеки 2 

казначейського обслуговування 1 

7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого 

самоврядування 

22 

 

1.5. Система виробничих підприємств і організацій санітарного очищення та 

структура управління. 

 

Організована система вивезення ТПВ у районі налагоджена лише у 8 населених пунктах: м. 

Олевськ, смт Дружба, смт. Новоозерянка, с. Варварівка, с. Рудня-Бистра, с. Корощине, с. 

Жубровичі, с. Журжевичі. Причому вивезення ТПВ відбувається досить нерегулярно, є чіткий 

графік лише у м. Олевськ – 2 рази на тиждень з майданчиків багатоквартирних будинків і 2 рази 



на місяць із приватного сектору (за встановленим графіком). Це відбувається, як правило, на 

основі відповідних договорів між населенням і відповідними комунальними або приватними 

підприємствами. В інших перерахованих населених пунктах побутові відходи вивозяться по мірі 

накопичення – 1 раз на місяць чи за декілька місяців. У багатьох випадках вивезення ТПВ 

відбувається на добровільних засадах, за рахунок власних ресурсів територіальної громади. У 

решті населених пунктів Олевської ОТГ люди самі позбуваються відходів. Таким чином, 

системою поводження з ТПВ охоплені лише 15% населених пунктів та 43% населення (в т.ч. 

сільське –21%). 

Варто відзначити, що застосовуються різні логістичні підходи при вивезенні ТПВ від 

багатоквартирних будинків м. Олевськ, смт Дружба і смт Новоозерянка, та з приватного сектору 

м. Олевськ і сіл Олевської ОТГ. У першому випадку ТПВ збираються населенням у контейнери 

із подальшим вивезенням їх на сміттєзвалища (смт Дружба і смт Новоозерянка).  

У м. Олевськ відсутні контейнерні майданчики, натомість двічі на тиждень, у визначених 

місцях поблизу багатоквартирних будинків, ставиться причіп, на який люди зносять свої відходи 

і який потім вивозиться трактором, та вивантажується на сміттєзвалищі. У приватному секторі 

та селах сміттєві баки відсутні, тому ТПВ збираються місцевим населенням у пакети (мішки) для 

сміття і виносяться у встановлений час на узбіччя доріг біля свого помешкання, а працівники 

підприємства, яке займається вивезенням відходів, збирають ці пакети для подальшого 

транспортування на полігон (сміттєзвалище). Такій підхід до вирішення проблеми ТПВ 

перетворився на модель соціальної поведінки, яка активно чинить опір всім можливим 

нововведенням,  є основнім стримуючим чинником реалізації програм управління з відходами.  

У м. Олевськ близько 7600 мешканців (близько 3000 дворів, весь приватний сектор і 2-

поверхові багатоквартирні будинки) обслуговуються ДП ПП «Будпослуги-2». Ще понад 1000 

мешканців інших багатоквартирних будинків обслуговуються ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових мереж».



1.6. Структура, склад та обсяги ТПВ (які утворюються на даній території) 

Розрахункові об’єми утворення сухої фракції ТПВ в Олевській ОТГ 

Населений пункт 
Чисельність 

населення 

Орієнтовна 

маса сухої 

фракції 

ТПВ, 

кг/добу 

Орієнтовні 

об’єми 

сухої 

фракції 

ТПВ на 

тиждень 

(м3) 

Орієнтовні 

об’єми 

сухої 

фракції 

ТПВ на 

рік (м3) 

Рециклінг 

компонентів, 

тонн на рік 

Використання для RDF, 

тонн на рік 

Олевська міська рада       

м. Олевськ 10229 4313 201,6 10351   

Дружбівська селищна рада       

смт. Дружба 562 112 5,2 273   

с. Діброва 197 39 1,8 96   

Жубровицька сільська рада       

с. Жубровичі 2327 465 21,7 1129   

Журжевицька  сільська рада       

с. Журжевичі 331 66 3,09 161   

с. Рудня 136 27 1,3 66   

Замисловицька сільська рада       

с. Замисловичі 946 189 8,8 459   

с. Рудня-Замисловицька 93 19 0,9 45   

с. Устинівка 145 29 1,4 70   

с. Шебедиха 76 15 0,7 37   

Зольнянська сільська рада       

с. Зольня 462 92 4,3 224   

с. Ковалівка 179 36 1,7 87   

с. Сердюки 360 72 3,4 175   

Зубковицька сільська рада       

с. Зубковичі 1643 329 15,3 797   

Калинівська сільська рада       

с. Калинівка 738 148 6,9 358   

с. Ліски 105 21 0,98 51   



Населений пункт 
Чисельність 

населення 

Орієнтовна 

маса сухої 

фракції 

ТПВ, 

кг/добу 

Орієнтовні 

об’єми 

сухої 

фракції 

ТПВ на 

тиждень 

(м3) 

Орієнтовні 

об’єми 

сухої 

фракції 

ТПВ на 

рік (м3) 

Рециклінг 

компонентів, 

тонн на рік 

Використання для RDF, 

тонн на рік 

с. Бацеве 114 23 1,1 55   

Кам’янська сільська рада       

с. Кам’янка 1466 293 13,7 711   

с. Лісове 81 16 0,8 39   

Кишинська сільська рада       

с. Кишин 1784 357 16,7 866   

с. Болярка 168 34 1,6 81   

с. Забороче 316 63 2,9 153   

селище Лугове 38 8 0,3 18   

Копищенська сільська рада       

с. Копище 983 197 9,2 477   

с. Майдан-Копищенський 356 71 3,3 173   

Лопатицька сільська рада       

с. Лопатичі 1784 357 16,7 866   

Майданська сільська рада       

с. Майдан 452 90 4,2 219   

с. Джерело 199 40 1,9 97   

с. Сарнівка 189 38 1,8 92   

Новоозерянська селищна рада       

смт. Новоозерянка 585 117 5,5 284   

с. Озеряни 341 68 3,2 165   

с. Рудня-Озерянська 223 45 2,1 108   

Покровська сільська рада       

с. Покровське 726 145 6,8 352   

с. Будки 284 57 2,7 138   



Населений пункт 
Чисельність 

населення 

Орієнтовна 

маса сухої 

фракції 

ТПВ, 

кг/добу 

Орієнтовні 

об’єми 

сухої 

фракції 

ТПВ на 

тиждень 

(м3) 

Орієнтовні 

об’єми 

сухої 

фракції 

ТПВ на 

рік (м3) 

Рециклінг 

компонентів, 

тонн на рік 

Використання для RDF, 

тонн на рік 

с. Михайлівка 240 48 2,2 116   

с. Млинок 129 26 1,2 63   

Руднє-Бистрянська сільська 

рада     

  

с. Рудня-Бистра 349 70 3,3 169   

с. Варварівка 936 187 8,7 454   

с. Корощине 743 149 6,9 361   

селище Сновидовичі 24 5 0,2 12   

Стовпинська сільська рада       

с. Стовпинка 674 135 6,3 327   

с. Держанівка 57 11 0,5 28   

Сущанська сільська рада       

с. Сущани 1054 211 9,8 511   

с. Андріївка 219 44 2,0 106   

Тепеницька сільська рада       

с. Тепениця 1012 202 9,4 491   

с. Артинськ 215 43 2,0 104   

с. Обище 309 62 2,9 150   

с. Соснівка 374 75 3,5 181   

с. Хмелівка 379 76 3,5 184   

Хочинська сільська рада       

с. Хочине 594 119 5,5 288   

с. Перга 416 83 3,9 202   

с. Рудня-Перганська 73 15 0,7 35   

с. Рудня-Хочинська 259 52 2,4 126   



Населений пункт 
Чисельність 

населення 

Орієнтовна 

маса сухої 

фракції 

ТПВ, 

кг/добу 

Орієнтовні 

об’єми 

сухої 

фракції 

ТПВ на 

тиждень 

(м3) 

Орієнтовні 

об’єми 

сухої 

фракції 

ТПВ на 

рік (м3) 

Рециклінг 

компонентів, 

тонн на рік 

Використання для RDF, 

тонн на рік 

Юрівська сільська рада       

с. Юрове 721 144 6,7 350   

Всього по Олевській ОТГ 37395 9748 457 23540   



 

1.7. Існуюча система поводження з ТПВ в Олевській ОТГ 

В цілому, система поводження з ТПВ в Олевській ОТГ фактично зводиться до їх 

вивезення на сміттєзвалища. Організована система вивезення ТПВ у районі налагоджена лише 

у 8 населених пунктах: м. Олевськ, смт. Дружба, смт. Новоозерянка, с. Варварівка, с. Рудня-

Бистра, с. Корощине, с. Жубровичі, с. Журжевичі. Причому вивезення ТПВ відбувається 

досить нерегулярно, є чіткий графік лише у м. Олевськ – 2 рази на тиждень з майданчиків 

багатоквартирних будинків і 2 рази на місяць із приватного сектору (за встановленим 

графіком). Це відбувається, як правило, на основі відповідних договорів між населенням і 

відповідними комунальними або приватними підприємствами. В інших перерахованих 

населених пунктах побутові відходи вивозяться по мірі накопичення – 1 раз на місяць чи кілька 

місяців. У багатьох випадках вивезення ТПВ відбувається на добровільних засадах власними 

ресурсами територіальної громади. У решті населених пунктів Олевської ОТГ люди самі 

позбуваються відходів. Таким чином, системою поводження з ТПВ охоплені лише 15 % 

населених пунктів та 43 % населення (в т.ч. сільське – 21 %). 

Достовірна інформація по кількості утворених відходів є лише для м. Олевськ (понад 12 

тис. м3 на рік), по решті населених пунктів усереднена інформація прогнозується із 

врахуванням норм утворення ТПВ і кількості жителів (табл. 2.1). Відповідно нормативних 

документів об’єм утворення ТПВ на 1 людину в Україні в середньому складає до 1 м3/рік. 

Якщо врахувати, що розрахункові дані будуть використані переважно для сільських населених 

пунктів, де кількість ТПВ, які потрібно вивозити, менша, у зв’язку із їх частковим повторним 

використанням у господарстві (особливо «волога фракція»), то реальний об’єм ТПВ буде не 

більше 0,4-0,5 м3/рік на 1 людину, що при щільності сухої фракції ТПВ близько 150 кг/м3 

відповідає 0,2 кг/добу на 1 людину.  

 

Інформація про систему поводження з ТПВ в Олевській ОТГ наведена у табл. 1.1 і 

1.2. 

Таблиця 1.1 – Відомості про поводження з ТПВ в Олевській ОТГ 

Населений 

пункт 

Система вивезення 

ТПВ 

Тариф на 

вивезення 

відходів, 

грн./міс./люд. 

Частота 

вивезення 

ТПВ 

Кількість 

баків для 

збирання 

відходів, їх 

тип і об'єм 

м. Олевськ 

Вивезення ТПВ  

ДП «Будпослуги-2» 

сміттєвозом і тракторами 

з приватного сектору, 

ТОВ «Олевське орендне 

підприємство теплових 

мереж» від багато-

квартирних будинків 

35,86 грн./м3 

для населення,  

 

39,28 грн./м3 

для 

бюджетних 

установ та 

організацій,  

 

51,23 грн./м3 – 

для всіх інших 

суб’єктів 

2 рази на 

тиждень з 

від багато-

квартирних 

будинків і  

2 рази на 

місяць із 

приватного 

сектору 

– 

Калинівська 

сільська рада 

с. Калинівка 

с. Ліски 

с. Бацеве 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

Жубровицька 

сільська рада 

с. Жубровичі 

ТПВ періодично 

вивозяться трактором, 

який наймає громада 

Безкоштовно 
1 раз на  

3 міс. 
– 



 

Населений 

пункт 

Система вивезення 

ТПВ 

Тариф на 

вивезення 

відходів, 

грн./міс./люд. 

Частота 

вивезення 

ТПВ 

Кількість 

баків для 

збирання 

відходів, їх 

тип і об'єм 

Журжевицька 

сільська рада 

с. Журжевичі 

с. Рудня 

ТПВ періодично 

вивозяться трактором, 

який наймає громада 

Безкоштовно 

1 раз на 

кілька 

місяців 

– 

Зольнянська  

сільська рада 

с. Зольня 

с. Ковалівка 

с. Сердюки 

 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

с. Зубковичі 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

Кам’янська  

сільська рада 

с. Кам’янка 

с. Лісове 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

Замисловицька  

сільська рада 

с. Замисловичі 

с. Рудня-

Замисловицька 

с. Устинівка 

с. Шебедиха 

 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

Кишинська  

сільська рада 

с. Кишин 

с. Болярка 

с. Забороче 

селище Лугове 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

Покровська  

сільська рада 

с. Покровське 

с. Будки 

с. Михайлівна 

с. Млинок 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

Копищенська  

сільська рада 

с. Копище 

с. Майдан-

Копищенський 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

с. Лопатичі 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 



 

Населений 

пункт 

Система вивезення 

ТПВ 

Тариф на 

вивезення 

відходів, 

грн./міс./люд. 

Частота 

вивезення 

ТПВ 

Кількість 

баків для 

збирання 

відходів, їх 

тип і об'єм 

Майданська  

сільська рада 

с. Майдан 

с. Джерело 

с. Сарнівка 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

Руднє-

Бистрянська  

сільська рада 

с. Рудня-Бистра 

с. Варварівка 

с. Корощине 

с-ще 

Сновидовичі 

ТПВ періодично 

вивозяться трактором, 

який наймає громада  

(с. Варварівка, с. Рудня-

Бистра, частково  

с. Корощине) 

 

Безкоштовно 1 раз/міс. – 

Стовпинська  

сільська рада 

с. Стовпинка 

с. Держанівка 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

Сущанська  

сільська рада 

с. Сущани 

с. Андріївка 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

Тепеницька  

сільська рада 

с. Тепениця 

с. Артинськ 

с. Обище 

с. Соснівка 

с. Хмелівка 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

Хочинська  

сільська рада 

с. Хочине 

с. Перга 

с. Рудня-

Перганська 

с. Рудня-

Хочинська 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

с. Юрове 

Організована система 

вивезення ТПВ відсутня. 

ТПВ вивозяться людьми 

власними силами 

– – – 

Дружбівська 

селищна рада 

смт. Дружба 

с. Діброва 

ТПВ періодично 

вивозяться трактором, 

комунального 

підприємства  

(лише смт. Дружба) 

3 грн./люд/міс. 
1 раз на  

2 міс. 

12 шт 

(2,15м3) –  

в смт. 

Дружба 

Новоозерянськ

а селищна рада 

ТПВ періодично 

вивозяться трактором, 

10 грн./люд на 

квартал 

 

1 раз на 

квартал 

15 шт 

(2,15м3) –  



 

Населений 

пункт 

Система вивезення 

ТПВ 

Тариф на 

вивезення 

відходів, 

грн./міс./люд. 

Частота 

вивезення 

ТПВ 

Кількість 

баків для 

збирання 

відходів, їх 

тип і об'єм 

смт.Новоозерянк

а 

с. Озеряни 

с. Рудня-

Озерянська 

який наймає громада 

(лише смт.Новоозерянка) 

в смт. 

Новоозерянк

а 

 

Таблиця 1.2 – Статистичні дані щодо поводження з ТПВ в Олевській ОТГ 
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1.6.1 Існуючі технології та засоби механізації в сфері поводження з ТПВ. 

В Олевській ОТГ лише в м. Олевськ є спеціальний транспортний засіб для вивезення 

побутових відходів – спеціальний сміттєвоз ГАЗ-53, обладнаний бункером для сміття (на газі), 

об’ємом 7м3, та універсальним маніпулятором для вивантаження контейнерів. Даний 

сміттєвоз придбаний у 2011 році. У 2017 р. був переобладнаний під завантаження побутових 

відходів з контейнерів (рис. 1.1), в тому числі з євро-контейнерів, на що було витрачено майже 

300 тис. грн. (попередньо сміттєвоз був обладнаний під ручний збір відходів, тобто водій або 

оператор мав сам закидати сміттєві мішки). Найближчим часом даним сміттєвозом 

заплановано обслуговувати майбутні контейнерні майданчики біля багатоквартирних 

будинків м. Олевськ. Крім того, у розпорядженні ДП «Будпослуги-2» (обслуговує м. Олевськ) 

є бортовий ГАЗ-53, 2 трактори МТЗ і трактор-навантажувач ЮМЗ, якими вивозяться ТПВ, а 

також бульдозер ДТ-75, який задіяний на сміттєзвалищі. Дана техніка експлуатується близько 

30 років і є застарілою та потребує оновлення. 

 

1.6.2. Збирання та перевезення ТПВ, парк сміттєвозних та прибиральних машин. 

В інших населених пунктах Олевської ОТГ, де працює система вивезення ТПВ (смт 

Дружба, смт Новоозерянка, с. Жубровичі, с. Журжевичі, с. Варварівка, с. Рудня-Бистра, 

частково с. Корощине), власні спеціальні транспортні засоби відсутні. Відповідні громади 

орендують трактори для періодичного вивезення побутових відходів.  

Таким чином, відчувається недостатня кількість сміттєвозів (особливо для організації 

робіт в секторі приватної забудови), контейнерів для побутових відходів, урн для сміття. 

Вивезення ТПВ у сільських населених пунктах проводиться без схеми санітарної очистки 

непристосованими транспортними засобами (тракторами) або взагалі не здійснюється.  

Протягом останніх років кошти для придбання нової автотранспортної техніки не 

виділялись. Лише у м. Олевськ було дообладнано сміттєвоз. Неукомплектованість парку 

сміттєвозних та прибиральних машин, відсутність підприємств, які спеціалізуються на 

поводженні з ТПВ, значно ускладнюють процес їх збирання, а при перевезенні відходів 

неспеціалізованою технікою відбувається їх розвіювання та засмічення придорожніх смуг.  

Неукладання мешканцями м. Олевськ договорів з спеціалізованою організацією на вивіз 

ТПВ, а також відсутність організованої системи вивезення відходів у переважній більшості 

населених пунктів Олевської ОТГ, призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ. На 

даний час укладені договори на вивезення ТПВ з лише приблизно 50% населення м. Олевськ. 



 
Таким чином, існує потреба у більшому охопленні населення м. Олевськ договорами на 

вивезення ТПВ. 

 

1.6.3. Утворення ТПВ, контейнерне господарство та контейнерні майданчики. 

Стан контейнерних майданчиків для збирання ТПВ у Олевській ОТГ.  

Контейнерні майданчики для збирання ТПВ у Олевській ОТГ є лише в смт. Дружба і смт. 

Новоозерянка. На них розташовані контейнери місткістю 2,15м3 (12 од. і 15 од. відповідно). 

Вони не мають кришок та коліс. Цей тип контейнерів неможливо пересувати вручну, а їх 

ефективне вивантаження можливе лише з використанням сміттєвозів, обладнаних пристроєм 

завантаження. А оскільки такі сміттєвози відсутні, то якісне вивантаження ТПВ з контейнерів 

є досить складною задачею. Відсутність кришок у контейнерів також спричиняє інтенсивне 

розкладання відходів, особливо в теплу пору року, та їх замерзання у контейнерах взимку, що 

ускладнює вивантаження, перевезення та подальшу переробку відходів. У разі несвоєчасного 

вивезення ТПВ контейнери стають джерелом розповсюдження гризунів та комах, різних 

інфекцій. Самі контейнери мають непрезентабельний вигляд і є поржавілими. Контейнерні 

майданчики не повністю відповідають встановленим вимогам, в тому числі Правилам 

благоустрою території населених пунктів. Так, вони не мають накриття і тому відходи 

зазнають впливу опадів, чим погіршується санітарний стан. Крім того, на майданчиках 

відсутні стоковідводи, а самі контейнери на даний час не миються і не дезінфікуються, що є 

порушенням вищевказаних Правил. Територія, на якій вони розташовуються, як правило, не 

забетонована і не огороджена. Таким чином, і контейнерні майданчики, і сам контейнери 

потребують суттєвого оновлення та приведення стану до санітарних норм. 

Для м. Олевськ придбано 20 євро-контейнерів і облаштовано 6 контейнерних 

майданчиків. Вони розташовані поблизу багатоповерхових будинків, які зараз 

використовуються ТОВ "Олевське орендне підприємство теплових мереж" для збирання 

побутових відходів на причепи, а саме: 

Майданчик 1. 

вул. Володимирська, 1, 4, 6 

вул. Княгині Ольги, 1, 3 

 

Майданчик 2. 

вул. Свято-Миколаївська, 36а, 85а,87а 

вул. Інтернаціональна, 38а 

 

Майданчик 3. 

вул. Свято-Миколаївська, 51а 

 

Майданчик 4. 
вул. Свято-Миколаївська, 44а 

 

Майданчик 5. 

вул. Київська, 11 

 

Майданчик 6. 

вул. 40 років Перемоги, 2, 4, 6, 8, 10 

вул. Енгельса, 17 

Майданчик 7. 

вул. Привокзальна, 3 

 

Майданчик 8. 

вул. Київська, 18а 

 

Майданчик 9. 

Герцена, 20 



 
 

Зважаючи на відсутність елементарної системи поводження з ТПВ у більшості населених 

пунктів Олевської ОТГ, характерні випадки наявності великої кількості стихійних 

сміттєзвалищ − в ярах та лісосмугах. 

 Ситуація із впровадженням роздільного збирання ТПВ у Олевській ОТГ. 

 У 2013 році ПП Дубицькому М.М. було надано дозвіл на сортування, утилізацію 

пластику, скла та паперу на міському сміттєзвалищі, забезпечивши додержання правил 

пожежної безпеки.  Найближчим часом ним планується встановлення відповідних контейнерів 

для окремих видів відходів у м. Олевськ. Варто зазначити, що останніми роками 

зацікавленими організаціями робилися спроби окремого збирання певних типів побутових 

відходів (пластику, скла) у населених пунктах Олевської ОТГ, однак через відсутність 

організованої системи поводження з ТПВ і, як наслідок, низьку фінансову ефективність, ці 

спроби успіху не мали.  

 

1.6.3. Захоронення ТПВ на полігонах і звалищах та стан цих об'єктів. 

 

Стан існуючих сміттєзвалищ 

Існуючі на території Олевської ОТГ сміттєзвалища (рис. 1.5−1.8) не відповідають 

санітарним та екологічним вимогам з багатьох причин, серед яких: порушення правил 

експлуатації, безконтрольне, нерегульоване попадання на полігони небезпечних промислових 

відходів, велика кількість фільтрату, який утворюється внаслідок проникнення всередину 

звалища атмосферних опадів і води з прилеглої території. Сьогодні майже усі сміттєзвалища 

потребують невідкладної рекультивації. Має місце процес утворення несанкціонованих 

звалищ побутових відходів. Непридатність сміттєзвалищ для виконання функції 

довгострокового зберігання та захоронення побутових відходів, відсутність твердого 

під’їзного покриття до сміттєзвалищ є найважливішими причинами утворення 

несанкціонованих сміттєзвалищ. Стан більшої частини звалищ сіл потребує благоустрою 

(облаштування траншейного типу захоронення та під’їзних шляхів з твердим покриттям). В 

більшості сіл району це питання не вирішено. Відходи, що утворюються, в значній мірі 

скидаються на стихійні звалища, які, як правило, знаходяться в ярах, кар’єрах, лісосмугах. Ще 

однією проблемою, яка вимагає негайного вирішення, є стан під’їзних шляхів до звалищ, які 

в більшості сіл занедбані, хоча останнім часом і проводилось їх часткове облаштування. 

Відходи хаотично скидаються обабіч всієї під’їзної дороги. На всіх організованих 

сміттєзвалищах відсутній контроль за складом відходів, що надходять на сміттєзвалища, за 

дотриманням технологічного циклу з ізоляції відходів, більшість їх не обваловані. 

Найбільше сміттєзвалище Олевської ОТГ  знаходиться за межами міста Олевськ поблизу 

с. Рудня-Бистра, на яке звозяться побутові відходи м. Олевськ, с. Рудня-Бистра,с. Корощине, 

с. Варварівка. Сміттєзвалище займає площу 3,8491 га на території ДП "Олевський лісгосп 

АПК" у Корощинському лісництві. Воно не відповідає Правилам експлуатації полігонів 

побутових відходів. В тому числі неподалік, менше 1 км по прямій, знаходиться р. Лукавка, 

ліва притока р. Уборть. Спостерігається значна захаращеність під'їзних шляхів (рис. 1.6). Дане 

сміттєзвалище вже вважається переповненим, тому найближчим часом місцева влада ставить 

питання про виділеня додаткових площ землі для облаштування нового сміттєзвалища. 

Деякі інші сміттєзвалища Олевської ОТГ також знаходяться досить близько від 

природних водойм. Так, на відстані 0,5 км від річок розташовуються сміттєзвалища с. 

Зубковичі, с. Лопатичі, с. Кам'янка. 

Інформація про сміттєзвалища Олевської ОТГ наведена у додатках А і Б. 

 



 

 
Рисунок 1.5 – Олевське сміттєзвалище 

 

 
Рисунок 1.6 – Під'їзні шляхи Олевського сміттєзвалища 

 



 

 
Рисунок 1.7 – Сміттєзвалище с. Жубровичі 

 

Сміттєзвалища перебувають на балансі і утримуються Олевською ОТГ (раніше 

відповідними сільськими/селищними/міською радами). На сміттєзвалища дозволяється 

вивозити відходи із житлових будинків, торговельних підприємств, організацій та установ, 

вуличне та будівельне сміття. Промислові відходи III-IV класів небезпеки можуть вивозитись 

на звалище при умові наявності дозволу санепідемстанції. 

 



 

 
Рисунок 1.8 – Карта сміттєзвалищ Олевської ОТГ 

Непридатність сміттєзвалищ для виконання функції довгострокового зберігання та 

захоронення побутових відходів є найважливішою причиною утворення несанкціонованих 

сміттєзвалищ. Тривале накопичення побутових відходів на сміттєзвалищах призводить до 

виникнення непередбачуваних фізико-хімічних та біохімічних процесів, продуктами яких є 

токсичні шкідливі сполуки в рідкому, твердому та газоподібному стані. 

Крім того, дно сміттєзвалищ не має ізоляційного шару (як це має бути у відповідності із 

проектом), який унеможливлював би потенційний контакт твердих побутових відходів та 

фільтрату сміттєзвалища і навколишнього середовища, особливо природних вод, враховуючи, 

що на невеликих відстанях до багатьох сміттєзвалищ знаходяться водні об’єкти. В багатьох 

випадках не дотримані відстані від існуючих сміттєзвалищ до водних об’єктів, що спричиняє 

ризик їх забруднення. Моніторинг за якістю підземних та поверхневих вод, ґрунтів та 



 
атмосферного повітря не здійснюється, що не дає можливості оцінити потенційний 

негативний вплив полігону на довкілля. 

На сміттєзвалищах Олевської ОТГ відсутній контроль за складом відходів, що до них 

надходять, за дотриманням технологічного циклу з ізоляції відходів. 

Також в результаті вільного вивантаження відходів із сміттєвоза та тракторів на 

сміттєзвалища із високою ймовірністю можуть потрапити небезпечні чи інші небажані 

відходи, а легкі фракції при несприятливих погодних умовах часто поширюються вітром за 

межі полігону, що є неприпустимим. 

 

2.Мета та основні завдання Програми. 

 Програма поводження з твердими побутовими відходами спрямована на досягненя цілей 

та виконання положень Національної Стратегії управління відходами в Україні до 2030 року,  

на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє 

середовище та здоров'я людей.  

Враховуваючи вимоги спеціальних заходів Стратегії, а саме: 

 1. Досягнення у 2022 році показника перероблення 15% побутових відходів від 

загального обсягу їх утворення за допомогою стимулюючих інструментів, збільшення 

охоплення населення України роздільним збиранням побутових відходів до 23% від 

загальної чисельності населення у 2022 році та введення в експлуатацію 

сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів. 

 2. Досягнення у 2030 році показника перероблення 50% побутових відходів від 

загального обсягу їх утворення шляхом збільшення охоплення населення України 

роздільним збиранням побутових відходів до 48% від загальної чисельності населення у 

2030 році та введення в експлуатацію додаткових сміттєсортувальних ліній та 

сміттєпереробних заводів. 

 3. Досягнення у 2024 році загального показника перероблення відходів упаковки - 60% 

та за окремими видами упаковки: 

 скляної тари - 60%; 

 пластикової упаковки - 23%; 

 упаковки з паперу та картону -60%; 

 упаковки з металу - 50%; 

 упаковки з дерева - 15%. 

 4. Запровадження компостування органічної складової побутових відходів в приватних 

домогосподарствах сільської місцевості, а також в приміських районах міст. 

 5. Створення в рамках пілотних проектів об’єктів з виробництва палива з побутових 

відходів (RDF/SRF) на базі об’єктів механіко-біологічного оброблення за у мови їх 

наближеного розташування до цементних заводів. Кількість і розташування виробництв 

RDF/SRF залежатиме від прийняття національних стандартів та умов використання 

альтернативного палива. 

 6. Запровадження Україні низки пілотних проектів з біологічної стабілізації змішаних 

побутових відходів. 

  Забезпечення функціонування мережі регіональних полігонів, що відповідатимуть 

транспонованим у національне законодавство вимогам Директиви Ради № 1999/31/ЄС 

від 26 квітня 1999 року «Про захоронення відходів». 

 7. Визначення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування з урахуванням механізмів їх взаємодії та співробітництва оптимальних 

районів охоплення та розташування регіональних об’єктів поводження з побутових 

відходів (сміттєперевантажувальних станцій, сміттєсортувальних ліній, 

сміттєпереробних заводів, полігонів тощо). Формування, за результатами проведеної 

інвентаризації та оцінки екологічного ризику, переліків діючих полігонів/звалищ, що 

підлягають приведенню у відповідність до екологічних вимог, а також полігонів/звалищ, 

які підлягають закриттю. 



 
 8. Підготовка місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування Плану пріоритетів щодо закриття полігонів/звалищ, які не відповідають 

екологічним вимогам. 

 9. Підготовка органами місцевого самоврядування Планів приведення полігонів у 

відповідність до екологічних вимог, де це доцільно та реалізація першочергових заходів. 

10. Розробити заходи щодо зменшення обсягів захоронення побутових відходів, що 

біологічно розкладаються, з урахуванням положень Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 

26 квітня 1999 року «Про захоронення відходів». 

 11.  Будівництво мережі сміттєперевантажувальних станцій з метою зниження загальних 

транспортних витрат. 

 

Стратегічною Метою досягнення Програми є:   

створення системи управління відходами   на інноваційних суспільно-політичні та 

виробничо-організаційних засадах, в який будуть поєднані традиційні (мінімізація утворення 

відходів, безпечне захоронення, безпечне знешкодження) та інноваційні (  рециклінг відходів 

та повторне в тому числі енергетичне  використання) підходи. 

Поєднання традиційних та інноваційних підходів до вирішення проблеми управління 

відходами вимагає принципово нового організаційного, технічного та технологічного 

забезпечення сфери управління відходами на регіональному і місцевому рівнях та 

формулювання стратегічних цілей. 

Цілями програми є: 

 розв’язання ключових проблем розвитку управління відходами на 

інноваційних засадах; 

 забезпечення сталого розвитку ОТГ через визначення завдань, спрямованих на 

екологічну та ресурсну безпеку; 

 зниження адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання; 

  

 Виконання Програми базується на таких керівних принципах: 

 ієрархія відходів: 

запобігання - найвища ступінь ієрархії (запобігання утворенню відходів) спрямована 

на оптимізацію процесів   утворення відходів; 

підготовка до повторного використання -   створення умов для збирання, очистки, 

оброблення відходів чи предметів, що ще не стали відходами, з подальшим поверненням 

зазначених товарів до сфери споживання; 

перероблення - окремо визначена ступінь ієрархії поводження з відходами,   

утилізацію шляхом повернення у виробничий цикл різних матеріалів, що містяться у відходах; 

утилізація - запровадження найкращих технологій для отримання матеріальних та 

енергетичних ресурсів з відходів; 

видалення в спеціально обладнані місця/об’єкти, що відповідають екологічним 

нормативам і лише у випадку, якщо не можливо виконати попередні ступені ієрархії.  

інтеграції: охорона навколишнього природного середовища повинна бути 

невід'ємною частиною процесу розвитку як  громади, так і регіону; 

сталого розвитку:   Нинішнє покоління при задоволенні своїх потреб не повинно 

ставити під загрозу здатність прийдешніх поколінь задовольняти свої власні потреби; 

 наближеності: у разі виникнення забруднення воно має бути ліквідовано якомога 

ближче до джерела його виникнення; 

 спільної відповідальності: досягнення цілей екологічної політики потребує участі 



 

широкого кола органів місцевого самоврядування, субєктів господарювання, а також 

громадськості; 

розширеної відповідальності виробника: виробники продукції несуть 

відповідальність щодо прийняття повернутої продукції та відходів, що лишилися після 

використання такої продукції, так само як і подальше управління відходами та фінансову 

відповідальність за таку діяльність. 

самодостатності: запровадження інтегрованої і адекватної мережі об’єктів з утилізації 

й видалення відходів, що дозволить ОТГ рухатися в напрямку самодостатності в утилізації та 

видаленні відходів. 

Напрямки реалізації програми: 

визначення пріоритетів розвитку вторинного ресурсокористування в регіоні з 

урахуванням як сучасних реальних можливостей, так і довгострокових економічних, 

соціальних і екологічних інтересів суспільства; 

широке запровадження державно-приватного партнерства (ДПП), взаємодії та 

співробітництва в системі місцевого самоврядування; 

зміна соціальних правил та звичок в сфері єкології за рахунок соціального управління, 

освітянської та виховної політики; 

 забезпечення привабливості  софінансування екологічних проектів та виконання вже 

визначених заходів, як гарантії подальшого вдосконалення системи управління поводження з 

відходами; 

Основні завдання Програми полягають в тому, щоб зменшити негативний вплив 

побутових відходів на довкілля і здоров'я населення шляхом: 

- забезпечити повне збирання, первинне сортування в місцях виникнення,  зберігання та 

перевезення твердих побутових відходів лише на санкціоновані майданчики  тимчасового 

зберігання чи на переробку;  

Забезпечити  100% збирання та утилізацію електо- хімічних джерел струму (ЕХДС) та 

ртутомісних приладів 

- ліквідувати та рекультивувати всі несанкціоновані  сміттєзвалища на території ОТГ 

Олевськ до 2030року;  

- забезпечити впровадження 100% роздільного збирання твердих побутових відходів та 

використання ресурсноцінних компонентів відходів до 2030року ; 

- модернізувати контейнерне господарство до нормативних потреб та забезпечити 

облаштування   майданчиків для тимчасового зберігання сортованих відходів;  

 

Розділ 2. Обґрунтування напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ та основних 

заходів Програми 

Загальна інформація щодо роздільного збирання ТПВ 

Найпоширенішим на даний момент способом поводження із ТПВ є їх захоронення на 

спеціально відведених полігонах і сміттєзвалищах, принаймні для країн з перехідною 

економікою (до яких належить Україна) і країн, що розвиваються. Однак, для розвинених 

країн на сучасному етапі така форма поводження з відходами є неприйнятною у всіх 

відношеннях – як з екологічної точки зору (в першу чергу), так і з точки зору ресурсного 

потенціалу. Адже відомо, що полігони розраховані на певний термін експлуатації або певний 

граничний об’єм накопичення відходів, які, як правило, невеликі. У цьому відношенні область 

ще поки має запас часу. Але ці терміни не безмежні, а стан полігонів ТПВ не відповідає 

багатьом екологічним вимогам.  

Негативний екологічний вплив сміттєзвалищ полягає у тому, що при неналежних умовах 

захоронення токсичні речовини з високою ймовірністю потрапляють у грунт, забруднюючи 

його і включаючись у природні колообіги, просочуються у підземні та ґрунтові води, 

створюючи значну небезпеку для споживачів питної води. Крім того, незалежно від умов 



 
захоронення відходів на полігонах часто відбувається самозагорання відходів, серед яких є 

багато органічних та легкозаймистих речовин. Це викликає забруднення повітря шкідливими 

продуктами горіння – чадним газом, оксидами азоту, діоксинами, фуранами і т. д. Останнім 

часом також піднімається питання надходження у повітря парникових газів внаслідок 

розкладання ТПВ на сміттєзвалищах, що здійснює вплив на глобальні процеси зміни клімату.  

Крім негативного екологічного впливу відходи також можуть приносити і користь. Це 

пояснюється тим, що вони можуть бути як джерелом енергії, так і джерелом цінних ресурсів, 

які можна повторно використати. Таким чином, накопичення відходів без подальшого їх 

використання є навіть економічно невигідним. 

Все вищенаведене свідчить про те, що захоронення ТПВ на полігонах і сміттєзвалищах 

повинно залишитись у минулому, так як це є в значній мірі у розвинутих країнах. Тому і шлях 

Олевської ОТГ повинен пролягати у світовому напрямку поступової відмови від складування 

відходів і переходу на максимальну їх утилізаціюу відповідності з вимогами Директиви ЕС та 

національної Стратегії управління відходами.. 

Загальновідомо, що для подальшого ефективного використовувати відходів необхідне їх 

сортування. Практика показує, що при роздільному збиранні відходів із загальної їх кількості 

можна вилучити до 70-80 % корисних ресурсів, а за відсутності сортування – не більше 15 %. 

Різниця очевидна. І, звичайно, найбільш ефективне роздільне збирання відходів можливе за 

місцем їх утворення, тобто для побутових відходів – це сортування самим населенням. 

При цьому у виробничий цикл повертається певна частина сировини. Таким чином, при 

здійсненні сортування будуть економитись невідновлювальні ресурси, зменшується 

забруднення навколишнього середовища внаслідок зменшення кількості відходів, які 

надходять на сміттєзвалища, зменшується також кількість викидів парникових газів. 

  Для реалізації роздільного збирання ТПВ сьогодні існує дві головні перешкоди.  

Перша перешкода – відсутність належних законодавчих, соціальних та економічних 

умов для роботи цієї системи, в тому числі стимулюючих заходів, штрафів тощо. Тобто, навіть 

якщо у людини є бажання сортувати відходи, то робити це їй або незручно, або невигідно, а 

інколи немає впевненості у тому, що ця робота не буде марною.   Тому потрібна також 

впевненість у тому, що в подальшому відсортовані відходи дійсно потраплять на переробку 

чи повторне використання.  

  Як свідчить досвід розвинутих країн, сортування відходів та їх подальше повторне 

використання – єдиний раціональний шлях подолання існуючих проблем, пов’язаних із 

накопиченням відходів. 

Друга перешкода – це позиція населення. На жаль, поки що більшість людей дійсно не 

готові сортувати відходи. Адже в такому випадку потрібно у власному будинку чи квартирі 

мати кілька ємностей для різних категорій відходів, людям простіше все викидати в одне відро 

чи бак. Тому поки що у населення немає зацікавленості у зміні способу поводження з ТПВ. 

Дуже часто невдачі у цій сфері обґрунтовують низькою екологічною свідомістю населення і 

небажанням людей сортувати відходи 

Але це не технічна проблема, це проблема ментальна, наші мешканці будуть свідомо 

виконувати цю програму якщо: 

 Це буде зручно і не буде потребувати додаткових зусиль; 

 Це буде  свідомо добровільно та економічно вигідно. 

 І найголовніше – це буде можливо  індивідуально контролювати.  

  Хоча найближчим часом  планується встановлення відповідних контейнерів для 

окремих видів відходів у м. Олевськ і останніми роками зацікавленими організаціями 

робилися спроби окремого збирання певних типів побутових відходів (пластику, скла) у 

населених пунктах Олевської ОТГ, однак через відсутність організованої системи поводження 

з ТПВ і, як наслідок, низьку фінансову ефективність ці спроби успіху не мали.   Цього не 

достатньо для налагодження ефективної системи. Крім того, дуже слабким є інформаційне 

забезпечення роздільного збирання.  

Тому визначальним наразі є : 

2.2 Розробка спеціальної програми по цілеспрямованій зміні  звичок населення   



 
Для ефективної роботи системи роздільного збирання ТПВ в першу чергу потрібна не 

тільки місцева  інформаційна кампанія, щоб донести до людей необхідність роздільного 

збирання відходів. Також для більшої ефективності потрібне заохочення населення, яке сортує 

відходи. Підхід який буде використовуватись це – публічний ‘договір приєднання свідомої 

частини населення до виконання програми ДПП та економічні важелі впливу до тіеї частини 

яка е  «відомою».  

Модель поводження з відходами у населених пунктах Олевської ОТГ. 

Детальне сортування ТПВ на окремі компоненти у домоволодіннях. 

      Передбачається наявність, як правило, 3 контейнерів різного кольору для окремих 

відходів (пластику, скла, паперу) та один контейнер для всіх інших відходів. Хоча система 

може бути розширена ще кількома окремими контейнерами, наприклад, для органічних 

відходів, окремо для ПЕТ-пляшок тощо. Це залежить від попиту на вказані компоненти та 

кількість їх утворення. 

Кожен компонент ТПВ повинен бути зібраний на майданчику тимчасового зберігання.   

Розділені компоненти потім транспортуються до місця їх ущільнення для подальшої обробки 

і постачання на ринок вторинної сировини. Як правило,  на майданчику  відсутня подальша 

переробка. Такі процеси як сплющення банок та ємностей, подрібнення скляних пляшок і 

пресування паперу виконуються місцевими переробниками, які готують відсортовані 

матеріали до належного стану для постачання на ринок. Даний варіант має найвищу 

ефективність – до 80 % вторинної сировини у ТПВ може бути повернута у виробництво. 

Даний варіант вимагає високої долі участі населення, значних коштів на збирання ТПВ, 

але невеликих коштів на їх подальшу обробку. 

  Термін «збирання двох фракцій» застосовується до системи, в якій населення здійснює 

сортування відходів на дві фракції – вологу (органічну) фракцію для компостування та 

змішану суху фракцію (решту), основну частину якої становлять відходи, які в подальшому 

можуть бути перероблені (папір, скло, пластик, метал тощо). Метод передбачає можливість 

використання двох окремих контейнерів та окремої технології по біокомпостуванню. 

Періодичність вивезення повинна бути більшою для вологої органічної фракції, щоб уникнути 

неприємного запаху від розкладання органічних відходів, а суха змішана фракція може 

забиратися рідше, по мірі наповнення контейнеру. 

Ця система потребує створення об’єктів для подальшого сортування змішаних відходів, 

придатних до подальшої переробки, – сортувальних комплексів, які будуть сортувати 

підготовлену сировину. Для того, щоб отримати високий ступінь участі населення, необхідне 

проведення ретельної просвітницької роботи та стимулювання. Необхідне чітке повідомлення 

з боку організатора системи роздільного збирання про те, яким чином кожному мешканцю 

слід брати участь у діяльності. Участь у программі «самосортування» є цілком добровільною. 

Цей напрямок повністю залежить від організації державно приватного партнерства (ДПП). 

  Система мобільних пунктів збирання і прийому вторинної сировини. Для 

невеликих населених пунктів, які не хочуть або не мають ресурсів для забезпечення постійно 

діючої систем збирання сировини для реціклінгу перероблюваних матеріалів власними силами 

, оптимальним способом запровадження сортування повинні бути мобільні приймальні 

пункти. Цей приймальний пункт містить контейнери для одного або декількох видів 

вторинних ресурсних матеріалів. Такі приймальні пункти можуть працювати за графіком. 

Приймальний пункт може також знаходитися   поблизу торговельних центрів  . Ефективність 

даної системи – приблизно 30-45%. Але вони дають змогу реалізовувати цю частину Програми 

без   витрат  з боку ОМС чи мешканців. 

 

2.3. Обґрунтування організаційно-управлінських, фінансово-економічних заходів з 

реформування та розвитку виробничих підприємств сфери поводження з ТПВ і системи 

управління. 

Необхідність реформування системи санітарного очищення населених пунктів з метою 

мінімізації забруднення довкілля давно ні у кого не викликає сумніву. Для ефективного 

вирішення комплексу проблем, що накопичилися, у сфері звернення з ТБО необхідно 

визначити основні напрями їх рішення з врахуванням державної політики у сфері поводження 



 
з відходами, тобто розробити довгострокову стратегію державний приватний партнерства в 

цьму напрямку. 

  украй поважно на нинішньому етапі реформ в нашому суспільстві  приділити гідну увагу 

створенню нової, ефективнішій моделі управління відходами в регіоні (з орієнтацією на 

інтеграцію до стандартів ЄС) . Враховуючи неминучість припинення поховання несортованої 

суміші ТБО на полігонах і звалищах відповідно до директив ЄС і національної стратегії 

пропонується:  

Визнати стан поводження з відходами в ОТГ як «надзвичайний і загрозливий життю і 

здоров'ю громадян»; 

Прийняти ціль досягнення на 5 років виконання Програми – досягнення Европейськіх 

стандартів в сфері поводження з відходами. 

 2.4. Обґрунтування окремих заходів з охорони і збереження довкілля та захисту і 

покращення санітарного стану територій. 

       Одним з неменш важливих компонентів складової програми є организація процесу 

поводження з окремими небезпечними компонентами побутових відходів.  

       Враховуваючи положення Націоналної стратегії та Директиви Ради Європи N 1999/31/ЕС   

та  статті 7 Директиви 75/442/ЕЭС по полігонам захоронення відходів, а саме: 

- компетентні органи зобов'язані скласти, окремо або в рамках загальних планів управління 

відходами, плани з управління небезпечними відходами і забезпечити до них вільний доступ 

громадськості. 

- потрібно запровадити окремий збір та видалення небезпечної складової побутових відходів 

для подальшої утилізації, в тому числі:  

- запровадження роздільного Збирання та Зберігання, поводження (передачі для 

знеджкодження) з окремими небезпечними компонентами побутових відходів як ланки в 

схемах розширеної відповідальності виробника. Запровадження виконання зобов'язань 

виробниками та імпортерами щодо збирання та перероблення компонентів побутових відходів 

самостійно, та/або через організацію розширеної відповідальності виробника, та/або шляхом 

сплати екологічного податку. Збирання, тимчасове зберігання, та передача для знешкодження 

буде виконуватись за рахунок коштів бюджету ОТГ та під контролем територіальної громади. 

2.5 Обґрунтування навчально-виховних та інформаційно-рекламних заходів, 

спрямованих на активізацію участі населення в сфері поводження з ТПВ. 

Виховання корисних звичок і дотримання правилам  найдоцільніше проводити в 

дошкільному віці. Передбачається реалізація підпрограми по екологічному вихованню 

дітей і школярів. 
Мета: формування стійкого позитивного екологічного світовідчування і поведінки.  

Метод: реалізація програми по збору і передачі для утілізаци використаних 

електрохімічних джерел струму ЕХДС) і поліетиленових пробок  від РЕТ тари, організація 

конкурсу, що постійно діє, на саму екологічно освічену групу і клас, вулицю і так далі.  

 Спосіб: . Проведення щорічного конкурсу екологічних мікро проектів під 

патронуванням депутатського корпусу і міського голови. Нагородження туристичними 

цільовими поїздками ( по екологічному напряму) переможців конкурсу (діти). 

 

2.6. Планування заходів Програми, механізми і порядок їх реалізації. 

 

  Обгрунтування напрямків розвитку сфери поводження з ТПВ. 

Практичний досвід знешкодження ТПВ у різних країнах свідчить, що не існує 

універсального методу, який би задовольняв сучасні вимоги екології, економіки та 



 
ресурсозбереження. Цим вимогам, тенденціям розвитку світової практики найбільшою мірою 

відповідає впровадження комплексної системи збирання та утилізації ТПВ, яка забезпечує 

використання відходів як джерела вторинної сировини. 

Враховуючи екологічні та економічні фактори, слід визнати за доцільне впровадити в 

ОТГ Олевськ Броварського району комплексну систему збирання та утилізації відходів, яка 

базується на організації роздільного збирання ТПВ з подальшим їх сортуванням на 

спеціальній технологічній лінії та складуванням залишку, що не утилізується, на спеціальному 

полігоні. Ця система включає такі етапи робіт: 

- організацію роздільного збирання відходів у місцях їх утворення та постачання на 

пункти збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини; 

- захоронення несортового інертного залишку на полігонах. 

  Основні заходи по реалізації Програми. 

Вирішення проблеми поводження з ТПВ в ОТГ Олевськ передбачає впровадження 

наступних заходів: 

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території ОТГ Олевськ; 

- розроблення та затвердження схеми санітарної очистки ОТГ Олевськ з визначенням: 

маршрутів, графіків руху сміттєзбирального автомобіля, майданчиків для тимчасового 

збирання відходів по вулицях; 

- запровадження економічно обґрунтованих тарифів на збирання та перевезення ТПВ 

та досягнення стовідсоткового обсягу укладання договорів з населенням за надані послуги по 

перевезенню відходів. 

З метою значного зниження ( на 50% за 3 роки) надходження несортованих побутових 

відходів на полігон  ТБО  передбачається реалізувати пілотний проект  на основі ДПП по 

зміні технології збору, переробки і утилізації побутових відходів ОТГ і хіміко- 

єнергетическому використанню потенціалу ТБО. 

 

МОЖЛИВОСТІ: безполуменева газифікація різноманітної органічної сировини дає 

можливість для застосування енергії майбутнього, оскільки отриманий при цьому 

синтезований газ можна легко очистити і привести до повного згоряння для подальшого 

виробництва енергетичних ресурсів, ніж безпосередньо спалювати такі види сировини 

(традиційний варіант) або використовувати для випуску більшої кількості хімічної продукції; 

• по чистоті, так само як і по калорійності, очищений синтез-газ 

можна порівняти з природним газом; 

• використання для безполуменевої газифікації різної за 

походженням і складом сировини (навіть з великим вмістом в ній 

мінеральних домішок і води).  



 

КОНЦЕПТ ПРОПОЗИЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕЗПОЛУМЕНЕВОЇ 

ГАЗИФІКАЦІЇ 

Різноманітна органічна сировина у вигляді кам'яного і бурого вугілля, торфу, утворених 

комунальних та промислових відходів, зношених шин, всі типи пластика і упаковки з нього - 

підлягають власній безполуменевій газифікації з метою виробництва синтезованого газу, 

придатного як для генерації енергетичних ресурсів, так і для випуску різного виду хімічної 

продукції (метанол, етилен, пропилен, аміак).Ця технологія дозволяє повністю переробити всі 

ТПВ, та всі відходи деревопереробної галузі регіону. В результаті реалізації проекту можливо 

повністю ліквідувати всі звалища на території ОТГ, та відмовитись від необхідності 

будівництва та  експлуатації сучасного полігона ТПВ. Мінеральні відходи цієї технології 

можуть використовуватись в будівництві місцевих шляхів. 

 

ПРОЦЕС 

БЕЗПОЛУМЕНЕВОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ (ТЕРМОЛІЗ) 

Термоліз - це високо-адіабатичний процес розкладання органічної частини сировини під 

впливом температури не вище 950 градусів за Цельсієм, без процесу прямого горіння і без 

доступу кисню.  

 



 

ПРОПОЗИЦІЯ ПО ФІНАНСУВАННЮ ПРОЕКТУ 

БЕЗПОЛУМЕНЕВОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ СИРОВИНИ 

Державний польський банк BGK, в межах Програми 

підтримки власного експортера, підтверджує готовність 

фінансувати до 85% інвестиційної вартості проектів для України, 

заснованих на безполуменевій газифікації різноманітної органічної сировини, терміном до 12 

років. Здійснення фінансування за зазначеною програмою можливо тільки через польського 

генерального підрядника, яким може бути відома на світовому ринку польська компанія 

ENERGOPOL, з якою у нас є відповідна домовленість з цього приводу щодо застосування в 

проектах нашої техніки. ENERGOPOL має більш ніж 40-ка річну історію своєї плідної 

діяльності і володіє значним досвідом в галузі будівництва «під ключ» підприємств 

енергетичного, а також хімічного секторів економіки в різних державах світу.  

 Цей проект направлений  на об'єднання зусиль за рішенням комплексу проблем у сфері 

звернення з ТБО між державним, приватними партнерами, жителями і  територіальним 

співтовариством, передбачає  вирішення завдань: 

• Зниження витрат учасників  і (або) отримання доходів;  

• Сортування ТБО в місцях його виникнення; 

• Біоконверсія і Гидротранспортування гниючих відходів по каналізаційних системах і 

переробка їх на станції біологічного очищення; 

• Рециклінг цінних компонентів з сухих відходів; 

• Використання відходів після відсортовування для виробництва хімічної продукції, 

твердого муніципального палива, електричної та  теплової енергії. 

 

Головний прінцип- добровільність і економічна доцільність для всіх учасників проекту.  

Кожен учасник або знижує свої витрати, або отримує прибуток. Всі учасники одночасно не 

можуть отримувати прибуток. 

 Модель взаємодії учасників проекту. 

 Учасники ДПП:  Жителі ОТГ, ОСББ ( добровільна частина ) - уклавши договір ППП з 

властями про сортування ТБО що утворюються в їх домоволодінні на 2 складові, отримують: 

- зниження власних витрат на здобуття послуги, крім того їх житла обладналися : 

Біокомпостерами  або вбудовуваним в кухонне обладнання  подрібнювачем гниючих 

відходів (діспоузер) на умовах лізингу, індивідуально маркіровану  тару для сортованих 

відходів.  Жителі своїми силами здійснюють розділення і транспортування відходів в місця 

складування, при цьому контейнер для несортованого сміття будинку такими мешканцями 

не використовується. Жителі гарантують відсутність в сортованій частині ТБО 

особошкідливих хімічних речовин та ЕХДС; 

Місцева влада реалізовуючи свої повноваження відповідно до ЗУ « Про місцеву 

самоврядність» має можливість «вирішити проблему»  і понизити капітальні витрати. Для  

зниження бюджетних витрати майбутніх періодів на капітальне будівництво, розробляють і 

контролюють виконання «Програми поводження з побутовими відходами міста», укладають 

договори з жителями (ППП або публічний договір) організовують збір і утилізацію 

особовредних і хімічно небезпечних видів побутових відходів. Забезпечують стартові умови  

ППП для  

... лізинговій компанії по впровадженню устаткування: для біоконверсії «гниючих» відходів, 

побутових подрібнювачів (діспоузеров) і погашають відсотки по такій операції надалі для 

жителів тих, що підписали і виконують договір ППП. Необхідно відзначити така діяльність 

абсолютно вписується в механізм «Киотського протоколу» і повинна винагороджуватися як 

урядом, так і покупцями квот. Крім того міські власті: фінансують процес  маркіровки  

одноразової тари для сортування відходів, залучають інвесторів на основі договорів ДПП для 



 
спільного створення мусоро-сортувальній переробляючих комплексів (МСПК) забезпечують 

готовність для взаємодії муніципальної інфраструктури. 

Крім того міські власті і комунальні підприємства, купують ту, що утворюється в результаті 

діяльності МСПК RDF паливо, теплову і електричну енергію для потреб співтовариства. 

Комунальні підприемства(КП)  укладають договір (Добровільний) «На фрагментацію сухої 

суміші ТПВ» з приватними компаніями. При цьому КП мае можливість продати 

СИРОВИНУ ДЛЯ РЕЦИКЛІНГА замість фінансування витрат на вивіз і утилізацію ТБО. 

Здійснює видачу жителям самоклеючої маркіровки  (відривній бирці підрядчика) чи   

одноразової тари з індивідуальним нечитаним кодом . Здійснює контроль   фактичного 

виконання умов договору сторонами.  

Приватні партнери: спільно із зацікавленими сторонами, або самостійно (при гарантії збуту 

частині продукції) здійснюють інвестування облаштування мусоро-сортувальній 

переробляючих комплексів (МСПК). Здійснюють їх експлуатацію. Купують у 

постачальників частково - сортовані ТБО здійснюють їх подрібнення та подальше 

сортування, термоперероблення (термоліз, торрефікацию), виробляють RDF паливо, 

виробляють електричну та теплову енергію   і випускають інші  види продукції   як  для 

потреб муніципалітету так і для подальшої реалізації на  ринку.  

Органи державного управління відповідаючи за реалізацію стратегій в області екології, 

поводження з відходами, енергоефективності,  приватно публічного партнерства і так далі, 

беруть участь в проекті надаючи необхідні гарантії і методичну допомогу. 

При цьому громада декларує наступні принципи: 

1. Вартість вирішення проблеми побутових відходів для наших громадян має  бути 

в межах   0,4 -0,5 % прожиткового мінімуму. 

2. Всі люди різні і однакових рішень не буває. Для різних соціальних груп різна 

складність реалізації програми. Ніхто не повинен примушувати людину 

змінювати свої звички, це добровільна дія і її потрібно стимулювати. 

3. Громада та влада усвідомлює свою пріоритетну відповідальність за вирішення 

проблеми і не має права змінювати умови ДПП. 

4. Ніхто не планує надприбутків при здійсненні проекту.  

5. У проекті немає місця жодним проявам корупції. 

2.7.1  Заходи з впорядкування, технічного переоснащення, реконструкції, 

рекультивації, будівництва полігонів для захоронення ТПВ. 

Відповідно до плану НСУВ  

 Виконати інвентаризацію звалищ. 

 Визначити обсяг, морфологію і вік. 

 Причини виникнення звалища і термін і метод рекультіваціі. 

Розробить проектно-кошторисну документацію.  

Визначити місце для створення полігону по Європейським стандартам для поховання 

інертних компонентів відходів і відходів після термічної переробки сортування ТБО. 

Організувати процедуру реалізації проекту ДПП по рекультивації сміттєзвалищ і полігонів. 

5.7.2. Заходи з впровадження нових технологій і обладнання при збиранні, переробленні 

та видаленні ТПВ. 

У кожному населеному пункті ОТГ із приватною забудовою доцільно організувати   

кілька контейнерних майданчиків у головних людних місцях (наприклад, поблизу магазинів) 

для «сухих відходів», а органічну (вологу) фракцію ТПВ актуально з багатоповерхової 

забудови гідротранспортувати на очисні споруди, де вже є технологія для такого типу 

відходів. В більшості населених пунктів передбачається переробка органічної фракції ТПВ за 

місцем утворення населенням або із залученням місцевих фермерських господарств.  

 Для м. Олевськ, смт. Новоозерянка і с. Дружба рекомендується адаптувати існуючу систему 

каналізації для гідрортанспортування (утилізації) органічної фракції ТПВ. Для всіх інших 



 
населених пунктів району рекомендується запровадити технологію біоконверсії ( 

подрібнення, компостування та вермиперероблення) ТПВ.  

  

  

 

2.7.2. Заходи з покращення якості та розширення номенклатури і обсягів послуг, що 

надаються в сфері поводження з ТПВ. 

1. Розробка та реалізація програми  будівництва побутової каналізації в усіх населених 

пунктах ОТГ. 

2. Реалізація програми з встановлення біотуалетів – (пудрклозет). Та виробництво   

органо мінеральних торфо- добрив.  

3. Виробництво RDF і SRF палива. 

4. Організація биоконверсии осаду стічних вод. Популяризація биоконверсии побутових 

відходів. 

5. Створення системи контролю якості виконання договорів у сфері поводження з 

відходами. 

2.7.3.. Екологічні та санітарно-гігієнічні заходи. 

Запровадження  оперативної системи моніторингу якості навколишнього середовища: 

Оперативний автоматичний контроль якості повітря та мікроклімату( в т.ч радіоекологічний)   

в громадських будівлях ( дошкільні та шкільні заклади, медичні та інші); 

Регулярний ( згідно ДСТУ «Вода питна») контроль якості води питних та водних об’ектів.  

Організація роботи ліцензированої лабораторії якості продуктів харчування та 

сільськогосподарських продуктів. 

2.7.4. Організаційно-управлінські та фінансово-економічні заходи. 

Запрвадження Державно Приватного Партнерства  в  сфері екології та управління відходами.  

Запровадження стимулюючих заходів для лізінгових компаній та заохочення до співпраці 

інвестиційні фонди. 

2.7.5 Освітньо-виховні та інформаційні заходи. 

При виконанні Програми передбачаеться : 



 
1. Заохочення до співпраці з питань екологічної освіти та виховання  громадських 

організацій, волонтерів. Запровадження публічного договору( приеднання) з 

мешканцями ОТГ на управління відходами.  ; 

2. Партнерство з екологічних питань в рамках національного руху та Європейського 

співтовариства;  

3. Взаімодія з міністерством екології та  охорони здоров'я; 

4. Проведення аналізу потенціала  здоров'я дітей, диспансеризація. 

5. Запровадження «он лайн» Системи моніторингу екології довкілля, мікроклімату і 

якості навколишнього середовища і в будівлях (першочергово в ДС і СШ і бюджетних 

будівлях). Якості питної води та сільськогосподарської   продукції.  Радіаційний  

моніторинг. 

6. створення постійно діючої системи комунікацій з представниками громади: лідерами 

громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, представниками місцевого 

бізнесу, окремими громадянами; 

7. підтримку громадських ініціатив, які, по-перше, активізують громадян до розв’язання 

суспільних проблем, по-друге, відкривають можливість отримання інформації про хід 

реалізації державних програм; 

 

Розділ 3. Узагальнені дані та показники 

Програми, контроль і звітність про її виконання 

3.1. Зведені дані про заходи Програми, терміни виконання та виконавців, обсяги та джерела 

фінансування, місця впровадження та очікувані результати. 

3.2. Суб'єкти господарювання (виробничі підприємства, організації, установи) - юридичні та 

фізичні особи - учасники Програми. 

3.3. Основні екологічні, санітарно-гігієнічні, соціально-економічні та інші показники 

Програми. 

3.4. Очікувані результати та наслідки реалізації Програми. 

3.5. Система моніторингу і контролю виконання заходів Програми. 

3.5. Система звітності про виконання Програми. 

3.6. Оцінка дієвості і результативності Програми та аналіз очікуваних наслідків реалізації 

Програми. 

5. Фінансове забезпечення програми. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок: 

- коштів державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони 

навколишнього природного середовища; 

- коштів районного та місцевого бюджетів; 

- коштів комунальних підприємств, організацій і установ, благодійних внесків 

фізичних та юридичних осіб та інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

-    коштів інвесторів для реалізації проектів; 

6.Механізм і порядок реалізації заходів Програми. 

Організацію формування та забезпечення виконання заходів Програми здійснюють 

виконавчий комітет ОТГ Олевськ та комунальне підприємство «ХХХХХХ». 

У процесі реалізації заходів програми передбачається щорічне їх коригування з метою 

конкретизації змісту і черговості виконання робіт за очікуваними результатами. 

Для забезпечення реалізації Програми створюється робоча група з числа депутатів з 

питань поводження з твердими побутовими відходами, яка здійснює контроль за виконанням 

цієї Програми. 

 

 



 

7. Очікуванні результати. 

Виконання програми дасть змогу: 

- досягнути показників виконання завдань Національної Стратегії управління відходами 

та  міжнародних угод в рамках руху виконання Европейських Директив. 

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище 

та здоров'я людини; 

- забезпечити очищення території ОТГ  від забруднення побутовими відходами; 

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом запровадження їх 

роздільного збирання, використовування як вторинної сировини. 

 

8. Реалізація заходів програми 

та контроль за її виконанням 

Для реалізації місцевої Програми поводження з твердими побутовими відходами 

місцева державна адміністрація формує робочу групу, яка обирає Голову, що одночасно є 

керівником Програми. Робоча група здійснює свою діяльність шляхом розподілення обов'язків 

між її членами відповідно до їх фахової підготовки та посад, які вони обіймають, щодо 

поточної роботи з реалізації Програми, а також систематичних засідань для взаємного 

інформування, обговорення та прийняття колективних рішень. Реалізація заходів Програми 

здійснюється у відповідності з термінами, механізмами та обсягами фінансування, 

запланованими в Програмі. У випадку невиконання заходів Програми у заплановані терміни 

через відсутність фінансування, або з інших непередбачуваних причин, до Програми 

вносяться зміни в установленому порядку. При цьому проводиться детальний аналіз причин 

зриву виконання Програми та робляться оргвисновки, спрямовані на подальше обов'язкове 

виконання всіх запланованих заходів Програми у встановлені терміни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1166 

ХLІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про внесення змін у рішення  

сесій Олевської міської ради 
 

          Розглянувши заяви громадян: 

- Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса, 8, с. Варварівка, Олевського 

р-ну, Житомирської обл. про внесення змін до рішення ХL сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 23.05.2019 року № 1012 «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»; 

- Особи, 2, проживає за адресою: вул. Адреса, 23, с. Озеряни, Олевського р-

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

Олевської міської ради VІІ скликання від 18.04.2019 року № 1082 «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 ведення індивідуального 

садівництва»; 

- ФОП Особи, 3, проживає за адресою: вул. Адреса, 3, м. 

Олевськ,Житомирська область про внесення змін до рішення ХХХVІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 14.02.2019 року № 963 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах 

оренди».  

- Особи, 4, проживає за адресою: вул. Адреса, с.Соснівка, Олевський р-н, 

Житомирська область про внесення змін до рішення ХХХVІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 року № 1022 «Про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  



 

комунальної власності» та у зв'язку із необхідністю виправлення технічних 

помилок у рішенні 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), 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», 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 рішення ХL сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

23.05.2019 року № 1012 «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», а 

саме:  

-  у назві  рішення та далі по тексту, стосовно Особи, 1 , слова «розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення» замінити на слова  «розроблення 

технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж». 

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

скликання від 18.04.2019 року № 1082 «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 

ведення індивідуального садівництва» у пункті 1. розділів «Орієнтовна площа» 

та «Для ведення особистого селянського господарства» цифри «0,7500» змінити 

на цифри «0,80»: 
 

 

 

№ 

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 

індивідуального 

садівництва, га 

Для 

ведення 

особистого 

селянського 

господ 

царства, га 

1 Особа, 1 вул. Адреса, 23, с. 

Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул.Адреса, 22, с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,80 - - 0,80 

 

3. Внести  зміни у п. 1. рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 14.02.2019 року № 963 «Про надання дозволу на розроблення 



 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності в користування на умовах оренди», а саме: - у тексті після слів 

«орієнтовною площею» цифри «0,25» змінити на цифри «0,27».   

4. Внести  зміни у рішення ХХХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 14.03.2019 року № 1022 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності», а саме: 

- вилучити п.1. рішення. 

5.Внести  зміни у рішення та у Додатковий список 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), 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», а саме: 

- у пунктах «7.» та «12»  рішення, кадастровий номер«1824483200:03:000:0751»  

змінити на кадастровий номер «1824483200:03:000:0749»; 

- додати пункт «4.» до Додаткового списку 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», саме: 
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 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

4. Особа, 2 15.07.1979 Житомирська 

область, 

Ємільчинський 

р-н, с.Серби, 

вул.Центральна,

2,кв.1 

 

***** ****** ****** ****** Рілля-652, 

кормові 

угіддя – 

506 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1167 

ХLІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 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, яка проживає за адресою: вул. Адреса,44, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, Житомирська область; 

- Особи, 2, яка проживає за адресою: вул. Адреса,63-б, с. Покровське, 

Олевський р-н, Житомирська область; 

- спільну заяву Особи, , який проживає за адресою: вул. Адреса,19, с. 

Варварівка, Олевський р-н, Житомирська область та Особи, 3, який 

проживає за адресою: вул. Адреса,15, кв.30, м.Київ;  

- Особи, 4, який проживає за адресою: вул. Адреса,77, с.Забороче, 

Олевський р-н, Житомирська область;  

- Особи, 5, яка проживає за адресою: вул. Адреса,79-А, с.Забороче, 

Олевський р-н, 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 Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

«Червоний партизан» на території Олевської міської ради Олевського району 

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 

ім.Калініна на території Олевської міської ради Олевського району 

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 

«Кишинський» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

5. 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, яка розташована на 

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області за 

межами населених пунктів відповідно до додаткового списку. 

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

оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824484000:13:000:0555; 

- кадастровий номер1824484000:13:000:0557; 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0819; 

7. Виділити в натурі Особі, 2 спільно з Особою, 3  земельну ділянку загальною 

площею 0,8755 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,8755 га, кадастровий 

номер 1824486200:06:000:0031. 

8. Виділити в натурі Особі, 1 земельні ділянки загальною площею 1,565 га, в т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 1,2547 га, кадастровий номер 

1824484000:13:000:0557, земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,3103 га, 

кадастровий номер1824484000:08:000:0819. 

9. Виділити в натурі Особі, 4 земельну ділянку загальною площею 1,4450 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,4450 га, кадастровий номер 

1824484000:13:000:0555. 

10.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 ХLІІ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 04.07.2019 року №  1167  

                                                                                                          «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 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. Особа, 1 ****** ****** ****** ***** ****** ЖТ № 

0192644 

Рілля-451, 

кормові 

угіддя – 

197 

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 «Червоний 

партизан» на території Олевської міської ради 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. Особа, 2 ****** ****** ****** ***** ****** ЖТ № 

0190646 

Рілля-480, 

кормові 

угіддя – 

396 

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 ім..Калініна на 

території Олевської міської ради 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. Особа, 3 ****** ****** ****** ****** ****** ЖТ № 

0192086 

Рілля-313, 

кормові 

угіддя – 

313.01 

Особа, 4 ****** ****** ****** ****** ****** 

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 «Кишинський» 

на території Олевської міської ради 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. Особа, 5 ****** ****** ****** ****** ****** ЖТ № 

0281789 

Рілля-368, 

кормові 

угіддя – 

513 

2. Особа, 6 ****** ****** ****** ****** ****** ЖТ № 

0281791 

Рілля-367, 

кормові 

угіддя – 

424 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1168 

ХLІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про надання дозволу на  

виготовлення звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки  

 

Розглянувши заяви КИШИНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО СПОЖИВЧОГО 

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

Житомирська область; ОЛЕВСЬКОГО МІСЬКОГО СПОЖИВЧОГО 

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

Житомирська область; Халімончука Володимира Миколайовича, проживає за 

адресою: вул.Кишинська,7, с.Забороче, Олевський р-н, Житомирська обл. про 

надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку на 

земельну ділянку комунальної власності несільськогосподарського призначення 

керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Законом України 

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

України»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл КИШИНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського  призначення: площею  0,0158 га, з метою 

надання у власність шляхом викупу для будівництва та обслуговування будівель 

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

19-а, с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська область, кадастровий 

номер1824484001:11:008:0020. 

2.Надати дозвіл КИШИНСЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського  призначення: площею  0,0448 га, з метою 

надання у власність шляхом викупу для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ) розташованої за адресою: вул. Житомирська, 65, 

с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська область, кадастровий 

номер1824484001:11:006:0040. 

3.Надати дозвіл ОЛЕВСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ 

на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення: площею 0,0828 га, з метою надання у 



 

власність шляхом викупу для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ)   розташованої за адресою: вул. Партизанська, 10, 

с.Копище, Олевський р-н,  Житомирська область, кадастровий 

номер1824484801:02:005:0034. 

4. Надати дозвіл ОЛЕВСЬКОМУ МІСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ 

на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення: площею  0,0089 га, з метою надання у 

власність шляхом викупу для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. Бортницька, 52-а, 

с.Майдан-Копищенський, Олевський р-н,  Житомирська область, кадастровий 

номер1824484802:09:002:0022. 

5. Надати дозвіл Халімончуку Володимиру Миколайовичу на  виготовлення звіту 

з експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення: площею  0,075 га, з метою надання у власність шляхом викупу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ)  

розташованої за адресою: вул. Миру, 53-б, с.Забороче, Олевський р-н,  

Житомирська область, кадастровий номер1824484003:01:002:0031. 

6.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  № 1169 

ХLІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про внесення змін до договору 

та заміну сторони у договорі  

оренди земельної ділянки 

комунальної власності 

 

          Розглянувши договір оренди землі укладений між Комсомольською 

(Покровською) сільською радою та ФОП Вахнюк Світланою Адамівною, 

стосовно земельної ділянки кадастровий номер 1824484401:11:005:0016, 

керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.ст.12, 83,90,93,117,124 Земельного кодексу України, ст.374 Цивільного 

кодексу України, ст. ст. 4, 33 Закону України «Про оренду землі», 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 з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки (площею 

0,0087 га кадастровий номер 1824484401:11:005:0016) від 18.05.2014 р. шляхом 

укладання додаткової угоди про заміну сторони в договорі, а саме: - замінити 

орендодавця «Комсомольську (Покровську) сільську раду Олевського району 

Житомирської області» на «Олевську міську раду Житомирської області». 

2. Поновити термін дії договору оренди землі  на 5 років земельної ділянки 

комунальної власності, яка розташована за адресою: вул.8 Березня, 27-а, с. 

Покровське, Олевський район, Житомирська область, загальною площею 87 

м2, кадастровий номер земельної ділянки 1824484401:11:005:0016, укладений 

18.05.2014 р. між Комсомольською (Поровською) сільською радою та ФОП 

Вахнюк Світланою Адамівною . 

3. Внести зміни до договору оренди землі від 18.05.2014 р. шляхом викладення 

п. 5. розділу «Об’єкт оренди», п.8. «Строк дії договору», п. 9., п.11. розділу 

«Орендна плата», п.16. розділу «Умови використання земельної ділянки» у 

новій редакції, згідно додатку. 

4. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди земельної 

ділянки від 18.05.2014 р. набуваються у повному обсязі з моменту підписання 



 

додаткової угоди до договору оренди та її державної реєстрації. 

5. Орендарю Басюк Валентині Миколаївні в місячний термін звернутися з 

додатковою угодою до договору оренди від 18.05.2014 року для проведення 

державної реєстрації. 

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 ХLІІ сесії Олевської міської ради 

                                                                                                          VІІ скликання від 04.07.2019 року №  1169 «Про 

                                                                                                внесення змін до договору та заміну сторони 
                                                                                                у договорі оренди земельної ділянки 

                                                                                                комунальної власності» 

 
                                                                                      Додаткова угода  

 

                                                        До договору оренди земельної ділянки від 18.05.2014 р. 

                                                                 ( кадастровий номер 1824484401:11:005:0016). 

 
м. Олевськ 
                                                                                                                                                     «          »________________2019 р. 
 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ Олевська міська рада Житомирської області в особі міського голови Омельчука Олега 
Васильовича, діючого на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одною боку, та 
ОРЕНДАР Вахнюк Світлана Адамівна з другого боку, які разом іменуються «СТОРОНИ», враховуючи, що 

відповідно до рішення І сесії VІІІ скликання Олевської міської ради № 11 від 17.01.2017 року «Про реорганізацію 

сільських (селищних) рад, що об’єдналися та входять до складу Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади», Олевська міська рада є правонаступником активів та пасивів, всіх майнових прав та обов’язків 
Покровської( Комсомольської) сільської ради, уклали цю Додаткову угоду про наступне: 
1.В преамбулі та у тексті укладеного договору «Комсомольську сільську раду Олевського району Житомирської 

області, код ЄДРПОУ 04343582» в усіх відмінках замінити на «Олевську міську раду Житомирської області, код 

ЄДРПОУ 04343470». 
2.У розділі Договору «Реквізити сторін» реквізити орендодавця викласти у новій редакції: «Орендодавець:  Олевська 
міська рада, вул.Володимирська,2, м.Олевськ Житомирської області, р/р 33219815006741, МФО 899998, код ЄДРПОУ 

04343470, код платежу 18010900, банк УК в Олевському районі-ОТГ, м.Олевськ». 
3. п.5. розділу «Об’єкт оренди» викласти у новій редакції: 
 «5. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 20677,99 гривень(двадцять тисяч шістсот  сімдесят сім  
грн.99 коп.). »; 
4. п.8. розділу «Строк дії договору» викласти у новій редакції: 

    «8. Договір укладено на п’ять років до 18 травня 2024 року. Після закінчення строку дії договору орендар має 
переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку 
дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.»;  

5. п.9. п.11. розділу «Орендна плата» викласти у новій редакції: 
  «9. Орендна плата вноситься орендарем: у грошовій формі 12 % від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, площею 87 м2 , що становить 2481 грн. 36 коп.(дві тисячі чотириста вісімдесят одна гривня 36 копійок) на рік.; 
11. Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно в розмірі 1/12 частини річної орендної плати не пізніше 

30 числа наступного за звітним місяцем.». 
6. п.16. розділу «Умови використання земельної ділянки» викласти у новій редакції: 

«16. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.». 
 

7.Всі інші умови укладеного Договору, залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 
8..Ця Додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору від  18.05.2014 р. , набирає чинності з моменту її 
підписання Сторонами та її державної реєстрації. 
9.Угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін. 

                                                                                                                                                    Реквізити сторін 

Орендодавець  

            Олевська міська рада 
            вул.Володимирська,2 

            м.Олевськ Житомирської області 
            р/р 33219815006741, МФО 899998, 

код ЄДРПОУ 04343470, 
код платежу 18010900 
банк УК в Олевському районі-ОТГ 

            м.Олевськ 
             

Орендар  

Вахнюк Світлана Адамівна 
паспорт ВМ 850674 виданий Олевським РВ УМВС 

України в Житомирській області  
19.01. 2000 року.  
місце знаходження, адреса:Житомирська область,  
м.  Олевськ, вул. Свято-Миколаївська,91 
ідентифікаційний номер:  
2735517429 

                                                                                                                                       Підписи сторін 

Орендодавець 

_____________________________  

         М. П. (за наявності печатки)  

  

Орендар 

_________________________________ 

М. П. (за наявності печатки)  

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 



 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1170 

ХLІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про припинення дії договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності 

 

Розглянувши заяви ТОВ «Овруцький молочноконсервний завод», 

зареєстрованого за адресою: вул. Героїв Майдану, 82, офіс 24, м.Гадяч, 

Полтавська область про припинення дії договорів оренди землі, відповідно до 

Закону України «Про оренду землі», ст. 93, 124 Земельного кодексу України, 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.Припинити дію договору оренди землі від 13 березня 2012 року укладеного 

Олевською міською радою  з ТОВ «Овруцький молочноконсервний завод» 

стосовно земельної ділянки кадастровий номер 1824455100:02:001:0010 

загальною площею 11390 м2 розташованої за адресою: пров.І-й Московський, 9, 

м. Олевськ, Житомирська область, у зв’язку з продажем нежитлових будівель та 

споруд, які знаходяться на земельній ділянці. 

2. Припинити дію договору оренди землі від 13 березня 2012 року укладеного 

Олевською міською радою  з ТОВ «Овруцький молочноконсервний завод» 

стосовно земельної ділянки кадастровий номер 1824455100:02:001:0011 

загальною площею 1705 м2 розташованої за адресою: пров.І-й Московський, 9, 

м. Олевськ, Житомирська область, у зв’язку з продажем нежитлових будівель та 

споруд, які знаходяться на земельній ділянці. 

3. Припинити дію договору оренди землі від 13 березня 2012 року укладеного 

Олевською міською радою  з ТОВ «Овруцький молочноконсервний завод» 

стосовно земельної ділянки кадастровий номер 1824455100:02:004:0010 

загальною площею 6322 м2 розташованої за адресою: пров.І-й Московський, 9, 

м. Олевськ, Житомирська область, у зв’язку з продажем нежитлових будівель та 

споруд, які знаходяться на земельній ділянці. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук  



 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1171 

ХLІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про укладання договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності 

 

Розглянувши листи ТОВ «ТЕХМОЛПРОМ», зареєстрованого за адресою: 

вул. Будька, 47, м. Гадяч, Полтавська область, відповідно до Закону України 

«Про оренду землі», ст. 93, 124 Земельного кодексу України, 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.Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 

11.02 за КВЦПЗ),  яка розташована за адресою: пров. І-й Московський, 9, м. 

Олевськ, Житомирська область, площею 11390 м2, кадастровий номер земельної 

ділянки 1824455100:02:001:0010, терміном на 5 (п’ять) років, між міською радою 

та ТОВ «ТЕХМОЛПРОМ». Встановити річну орендну плату в розмірі 3% від її 

нормативно-грошової оцінки. 

2. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 

11.02 за КВЦПЗ),  яка розташована за адресою: пров. І-й Московський, 9, м. 

Олевськ, Житомирська область, площею 1705 м2, кадастровий номер земельної 

ділянки 1824455100:02:001:0011, терміном на 5 (п’ять) років, між міською радою 

та ТОВ «ТЕХМОЛПРОМ». Встановити річну орендну плату в розмірі 3% від її 

нормативно-грошової оцінки. 

3. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 

11.02 за КВЦПЗ),  яка розташована за адресою: пров. І-й Московський, 9, м. 

Олевськ, Житомирська область, площею 6322 м2, кадастровий номер земельної 

ділянки 1824455100:02:004:0010, терміном на 5 (п’ять) років, між міською радою 

та ТОВ «ТЕХМОЛПРОМ». Встановити річну орендну плату в розмірі 3% від її 

нормативно-грошової оцінки. 



 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1172 

ХLІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

з метою зміни цільового призначення 

    

        Розглянувши заяви Особи, 1, який проживає за адресою: вул. Адреса, 129, 

кв.56, м. Житомир; Особи, 2, який проживає за адресою: вул.Адреса,12-а, 

с.Покровське, Олевський район, Житомирська область, ТОВ «Олевський 

фарфоровий завод», зареєстрованого за адресою: вул.Гетьмана Виговського, 36, 

м.Олевськ, Житомирська область  та надані документи, керуючись ст. 12, 20, 95, 

96, 120, 122, 123, 141,186 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51 

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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у громадянина Особи, 1, загальною площею 

2,0000 га, кадастровий номер 1824487604:04:002:0012, з метою зміни цільового 

призначення з коду КВЦПЗ 01.03. – для ведення особистого селянського 

господарства на код КВЦПЗ 02.01 – для будівництва і обслуговування житлового 

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

розташована в с. Рудня-Хочинська на території Олевської міської ради, 

Олевського району, Житомирської області, який розроблений ФОП Кучерер М. 

М. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у громадянина Особи, 1, загальною площею 

0,0506 га, кадастровий номер 1824455100:02:028:0008, з метою зміни цільового 

призначення її  з коду КВЦПЗ 01.03. – для ведення особистого селянського 

господарства на код КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі яка розташована за адресою:  вул. Свято-Воздвиженська,15, м.Олевськ, 

Житомирська область, який розроблений ПП «АНДВОЛ». 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у громадянина Особі, 2, загальною площею 

0,1000 га, кадастровий номер 1824455100:02:028:0007, з метою зміни цільового 



 

призначення її  з коду КВЦПЗ 02.01. – для на код КВЦПЗ 03.07 – для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі яка розташована за адресою:  вул. Свято-

Воздвиженська,15, м.Олевськ, Житомирська область, який розроблений ПП 

«АНДВОЛ». 

4. Затвердити ТОВ «Олевський фарфоровий завод» проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, загальною площею 3,7900 

га, кадастровий номер 1824455100:01:014:0066, з метою зміни цільового 

призначення її  з коду КВЦПЗ 11.02 – для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  на код КВЦПЗ  14.01 для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, з метою передачі у 

користування на умовах оренди, яка розташована за адресою: вул. Гетьмана 

Виговського, 36, м.Олевськ, Житомирська область, який розроблений ФОП 

СЕРЕДА О.В. 

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

земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

(Код 14.01 за КВЦПЗ). 

4.2. ТОВ «Олевський фарфоровий завод»,  в місячний термін укласти та 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

6. 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  № 1173 

ХLІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки комунальної 

власності з метою передачі її в користування 

на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяву Особи, 1, проживає за адресою: пров. Адреса, 29, м. 

Олевськ, Житомирська обл.  та  надані документи,  керуючись  ст. 12, 92, 93, 95, 

96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі»,  ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

комунальної власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в користування 

на умовах  оренди, загальною  площею  0,4991  га, за адресою: вул. Герцена, 13-

л, м. Олевськ, Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:01:011:0047, який розроблено ПП «АНДВОЛ». 

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ). 

3.Особі, 1, в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди земельної 

ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

достовірність, якість проекту землеустрою. 

5. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути дану 

земельну ділянку у відання міської ради у стані придатному для подальшого її 

використання за призначенням або звернутись до Олевської міської ради не 

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

поновлення. 



 

6. 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  № 1174 

ХLІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу  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, 141,1861 

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 17,7743 га, кадастровий номер 

1824486200:06:000:0522, на п'ять земельних ділянок: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824484000:06:000:0526, загальною 

площею 11,6743 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824484000:06:000:0524, загальною 

площею 1,5250 га; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер 1824484000:06:000:0525, загальною 

площею 1,5250 га, 

- земельна ділянка №4 кадастровий номер 1824484000:06:000:0527, загальною 

площею 1,5250 га, 

- земельна ділянка №5 кадастровий номер 1824484000:06:000:0528, загальною 

площею 1,5250 га, які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, 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 15,8838 га, кадастровий номер 

1824487200:08:000:0234, на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824487200:08:000:0236, загальною 

площею 15,1838 га; 



 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824487200:08:000:0235, загальною 

площею 0,7000 га,  які розташовані на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, 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 Житомирської області загальною площею 7,9080 га, 

кадастровий номер 1824486800:08:000:0382, на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486800:08:000:0383, загальною 

площею 7,3780 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824486800:08:000:0384, загальною 

площею 0,5300 га, які розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, виготовлену ФОП    

СЕРЕДА О.В. 

4. Олевській міській раді у місячний термін зареєструвати право власності 

стосовно новостворених земельних ділянок, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із 

землеустрою. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Біленець Н. І. та на 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  № 1175 

ХLІІ сесія                     VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

 

    Розглянувши заяву Особи, 1, проживає за адресою: вул.Адреса, с.Соснівка, 

Олевський р-н, Житомирської обл. про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 95, 96, 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.Виділити, громадянину Особі, 1, із земель запасу Олевської міської ради, 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. 

2. Надати дозвіл громадянину Особі, 1 на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

1824485600:02:000:0068,  загальною площею 0.6938  га, розташованої на 

території Олевського району Житомирської області за межами населених 

пунктів Олевської міської ради, для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) з метою передачі безоплатно у власність, із 

земель запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

2. Громадянину Особі, 1 в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою. 

3. Громадянину Особі, 1, в місячний термін подати на розгляд та затвердження 

чергової сесії міської ради проект землеустрою погоджений в установленому 

законом порядку. 

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    

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1176 

ХLІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про продаж (викуп) земельної ділянки 

комунальної власності на земельних торгах 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості  

в м. Олевськ по вул. Покальчука, 15-в 

 

Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

зареєстрованої за адресою: проспект Незалежності, 91/1,  м. Житомир про 

затвердження звіту про експертно-грошову оцінку земельної ділянки керуючись 

ст. ст. 12, 127, 134-137 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оцінку земель» та 

враховуючи рекомендації  постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

 ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки комунальної 

власності для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу загальною 

площею 0,5136 га, що знаходиться за адресою: м. Олевськ, вул. Покальчука, 15-

в, кадастровий номер 1824455100:01:021:0043 з метою продажу (викупу) на 

земельних торгах в сумі 185820 грн. 48 коп. (сто вісімдесят п’ять  тисяч вісімсот 

двадцять гривень 48 коп.) з розрахунку 36,18 грн. (тридцять шість  грн. 18 коп.) 

за 1 кв. м. 

2. Затвердити стартову ціну продажу лоту у розмірі 185820 грн. 48 коп. (сто 

вісімдесят п’ять  тисяч вісімсот двадцять гривень 48 коп.).    

3. Встановити крок земельних торгів у розмірі 5% від стартової ціни продажу 

лота, що становить 195111,50 грн. (сто дев’яносто п’ять  тисяч сто одинадцять  

грн.50 коп.). 

4. Визначити Виконавцем земельних торгів Житомирську товарну 

агропромислову біржу та доручити міському голові від імені Організатора  

(міської ради) укласти з Виконавцем договір на проведення земельних торгів з 

умовою оплати послуг Виконавця переможцем земельних торгів відповідно до 

п.5 статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Визначити умови продажу земельної ділянки у власність: 



 

- переможцю земельних торгів оплатити винагороду Виконавцю земельних 

торгів, розмір якої визначений Земельним кодексом України; 

- переможцю земельних торгів відшкодувати витрати Організатора земельних 

торгів, пов’язані з підготовкою земельної ділянки до продажу  з виготовлення 

проекту землеустрою, звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки та 

її актуалізацію. 

6. Призначити дату та час проведення земельних торгів у терміни визначені 

чинним законодавством України та визначити місце проведення земельних 

торгів: IІІ квартал  2019 року о 11.00 год. в залі засідань міської ради по вул. 

Володимирській, 2.  

7. Доручити міському голові Омельчуку О.В. укласти від імені Організатора 

договір купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем земельних торгів в 

терміни визначені чинним законодавством України. 

8. 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  № 1177 

ХLІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

 

     Розглянувши заяву Особи, 1, проживає за адресою: вул.Адреса, 44, кв.3, 

м.Олевськ, Житомирська область та надані документи, керуючись ст.25 

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

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

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

України «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,  враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 1,5436 га на території Олевської міської ради, Олевського 

району Житомирської області, яка розроблена ПП «Земля Поліського Краю» 

Косянчук Я.В. 

2. Виділити Особі, 1  в натурі земельні ділянки загальною площею 1,5436 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,7400 га, кадастровий номер 

1824487600:08:000:0715, земельна ділянка (сіножаті) площею 0,8036 га, 

кадастровий номер 1824487600:09:000:0507. 

3.Відмітити, що приступати до використання земельних ділянок до встановлення 

їх меж в натурі (на місцевості),одержання документа, що посвідчує право на них 

та державної реєстрації забороняється. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова                   О.В. Омельчук 



 

                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 1178 

XLII сесія                                                  VІІ скликання 

 

від  04.07.2019 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка) 
 

    Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 144 

Конституції України, ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

України,  ст. ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок 

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

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) 

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 XLII сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 04.07.2019 року №1178   «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я , по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва і 

обслуговуванн

я житлового 

будинку, 

господарських   

будівель і  

споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 



 
2 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

3 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

5 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

6 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

7 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

9 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

10 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

11 ****** ****** ****** 0,0800 0,0800 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                       
                                                            УКРАЇНА 

                                           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 1179 

XLII сесія                       VІІ скликання 

 

від 04.07.2019 року  

     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського господарства 

 

         Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності  в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва та для 

ведення особистого селянського господарства,  на підставі, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 

55 Закону України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні та  враховуючи висновок постійної комісії міської 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), та для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ). 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства. 

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 XLII сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 04.07.2019 року  № 1179   «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 ведення особистого 

селянського господарства» 

 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність, земельної ділянки для будівництва  і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства. 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище,  

ім’я, по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для будів 

ництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку 

господарських 

будівель    і 

споруд га 

Для 

ведення 

особистого 

селянського 

спор 

господ,     

га Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ****** ****** ****** ****** ****** - 1824486801:02:004:0061 



 
2 ****** ****** ****** ****** ****** - 1824487602:06:001:0017 

3 ****** ****** ****** ****** ****** - 1824485301:03:021:0066 

4 ****** ****** ****** ****** ****** - 1824486202:05:003:0073 

5 ****** ****** ****** ****** ****** -  1824486202:05:001:0154 

6 ****** ****** ****** ****** ****** - 1824486202:05:004:0065 

7 ****** ****** ****** ****** ****** - 1824481601:05:006:0113 

8 ****** ****** ****** ****** ****** ****** 1824481601:05:004:0068 

1824481601:05:004:0069 

9 ****** ****** ****** ****** ****** - 1824455100:01:026:0062 

10 ****** ****** ****** ****** ****** - 1824483201:05:004:0029 

11 ****** ****** ****** ****** ****** - 1824481601:05:001:0051 

12 ****** ****** ****** ****** ****** - 1824455100:02:018:0041 

13 ****** ****** ****** ****** ****** - 1824455100:02:045:0047 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            

  

УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                       Р І Ш Е Н НЯ  № 1180 

XLII сесія                       VІІ скликання 

 

від 04.07.2019 року  

 

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка), для індивідуального  

садівництва для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва  

індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та будівництва 

індивідуальних гаражів, 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), для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ) із 

земель житлової забудови, для індивідуального садівництва (Код 01.05 за 

КВЦПЗ), для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за 

КВЦПЗ), із земель сільськогосподарського призначення. 

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою. 

 



 

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  XLII сесії міської ради  VІІ скликання 
від 04.07.2019 №1180   «Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної 
власності з метою передачі безоплатно у власність 
для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка),  для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського 
господарства та будівництва індивідуальних 
гаражів»  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 

 

 

 

№ 

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 

індивідуального 

садівництва, га 

Для 

ведення 

особистого 

селянського 

господ 

царства, га 

Для 

будівництва 

індивідуальних   

гаражів, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,1500 - - 0,1500 - 

2 ****** ****** ****** 0,0600 - 0,0600 - - 

3 ****** ****** ****** 0,2400 0,2400 - - - 

4 ****** ****** ****** 0,0050 - -  0,0050 

5 ****** ****** ****** 0,2300 - - 0,2300 - 

6 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

8 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 - 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

10 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

11 ****** ****** ****** 0,2300 - - 0,2300 - 

12 ****** ****** ****** 0,5300 - - 0,5300 - 

13 ****** ****** ****** 0,0400 - 0,0400 - - 

14 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

15 ****** ****** ****** 0,3700 - - 0,3700 - 

16 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

17 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 - 

18 ****** ****** ****** 0,0700 - - 0,0700 - 

 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 



 

              
УКРАЇНА 

           ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1181 

XLII сесія                           VІІ скликання 

 

від 04.07.2019 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

для індивідуального садівництва, для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва  

індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів, керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 

122  Земельного кодексу України ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ), для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для 

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та для 

будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 



 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове 

використання земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням  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 XLII сесії Олевської міської  ради 

VІІ скликання від 04.07.2019 року №1181   «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів»  

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

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

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 

 
 
 

№ 
п/
п 

 
 
 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

 
 

Місце 
проживання 

 
 
 

Адреса 
земельної 
ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

житлово

го 

будинку

, 

господа

рських 

будівел

ь і 

споруд,  

га 

Для 

індивідуальн

ого  

садівництва,     

га 

Для 

ведення 

особисто 

ос 

селянськ

ого 

господар

ства, га 

Для 

будівниц

тва 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ****** ****** ****** 0,4400 - - 0,4400 - 1824485301:03:021:0007 

2 ****** ****** ****** 0,0039 - - - 0,0039 1824455100:01:014:0068 

3 ****** ****** ****** 0,0500 0,0500 - - - 1824487204:14:003:0126 

4 ****** ****** ****** 0,0241 - 0,0241 - - 1824455100:01:026:0063 

5 ****** ****** ****** 0,0028 - - - 0,0028 1824455100:01:032:0141 

6 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 - 1824483201:05:004:0028 

7 ****** ****** ****** 0,6010 - - 0,6010 - 1824485602:09:005:0002 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1182 

XLII сесія                        VІІ скликання  

 

від 04.07.2019 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: вул. 

Адреса, 28 кв.1, м. Олевськ, Житомирської обл. та Особи, 2,  проживає за 

адресою: вул. Адреса, 28 кв.2, м. Олевськ, Житомирської обл. 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,  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: вул. Фарзаводська, 28, м. Олевськ, 

Житомирської області загальною орієнтовною   площею 0,1000 га.         

2. Громадянам Особі,  та Особі, 2 в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 



 

3. Громадянам  Особі, 1 та Особі, 2 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 Н Я  № 1183 

XLII сесія                          VІІ скликання

  

від 04.07.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у спільну  

часткову власність для індивідуального  

садівництва. 

 

Розглянувши спільну заяву громадян Особи, 1, проживає за адресою: вул. 

Адреса, 28 кв.1, м. Олевськ, Житомирської обл. та Особи, 2,  проживає за 

адресою: вул. Адреса, 28 кв.2, м. Олевськ, Житомирської обл. про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у спільну часткову 

власність для індивідуального садівництва, керуючись ст. 144 Конституції 

України, ст. ст. 12, 22, 35, 81,86, 87, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  

ст.ст. 8, 20, 22, 50 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 проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у спільну часткову власність для індивідуального 

садівництва (Код 01.05 за КВПЦЗ) із земель сільськогосподарського 

призначення, за адресою: вул. Фарзаводська, 28, м. Олевськ, Житомирської 

області загальною орієнтовною площею 0,0400 га.         

2. Громадянам Особі, 1 та Особі, 2 в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проекту 

землеустрою. 

3. Громадянам  Особі, 1 та Особі, 2 розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку проект землеустрою в місячний термін подати на 

затвердження чергової сесії ради. 

4.Виготовлення проекту землеустрою 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 Н Я  № 1184 

ХLII сесія                          VІІ скликання

  

від 04.07.2019 року 

 

Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних 

громад  

 

 Відповідно до пункту 331 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтей 5, 6 Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад», розглянувши листа Овруцької об’єднаної 

територіальної громади № 02-09/2309 від 03.07.2019 , з метою забезпечення 

соціально-економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на організацію співробітництва між Олевською, Овруцькою, 

Словечанською, Народицькою  об’єднананими територіальними громадами 

у формі реалізації спільних проектів, по проекту «Створення туристичного 

кластеру «Древлянський край».  

2.  Делегувати в спільну комісію від імені Олевської об’єднаної територіальної 

громади по розробленню проектів договорів про співробітництво 

територіальних громад  начальника відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності - Ковальчука 

Олега Борисовича. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський голова                 О.В. Омельчук 
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