
                                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 
ХLІІІ сесія                               VІІ скликання 

 

     від  08.08.2019 року 

Приміщення актового залу  

          

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 23 /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 третю сесію Олевської  міської ради VІІ скликання відкрив 

міський голова Омельчук Олег Васильович 

  

СЛУХАЛИ:  Про обрання робочої групи.  

 

Пропозицію вніс депутат міської ради Осипчук Віктор Вікторович 

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати робочу групу в складі трьох осіб:  

 

Ковальчук Олег Борисович           – депутат міської ради 

Горпиніч Оксана Іванівна                  – депутат міської ради 

Бідюк Станіслав миколайович       – депутат міської ради 

             /одноголосно/ 

 

На порядок денний чергової сорок  третьої сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади за І півріччя  2019 року. 

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

 

2. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради. 



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

 

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

територіальної громади на 2019 рік. 

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

 

4. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

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

 

5. Про внесення змін  у рішення міської ради від 21.12.2018 № 877. 

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

 

6. Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

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

Житомирської області. 

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. Про співфінансування робіт по об'єкту: «Будівництво 

мультифункціонального  майданчика для заняття ігровими видами спорту 

по вул. Пушкіна, 24-б в м. Олевськ, Житомирської області» . 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

9. Про затвердження Плану зонування м. Олевськ Житомирської області. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

10. Про внесення змін та доповнень до рішення ХXIV сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 15.03.2018 року № 517 «Про затвердження у новій 

редакції Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 

роки». 

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

Олевської міської ради. 

 

11. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 

на 2019 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



12. Про зміну назви та затвердження Статуту комунального підприємства 

Олевська центральна районна аптека № 32» Олевської міської ради в 

новій редакції. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

13. Про затвердження «Положення про порядок розміщення зовнішньої 

реклами на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади» у новій редакції. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. Про внесення доповнень до рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 11.08.2017 року № 211 «Про затвердження Програми 

територіальної оборони Олевської об’єднаної територіальної громади 

на 2017-2020 роки». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

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

ради на продовження терміну дії договору оренди нежитлового 

приміщення. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

16. Про надання дозволу КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради на передачу в оренду частини приміщення (літ. 17) в 

нежитловій будівлі стоматологічної поліклініки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

17.  Про надання дозволу на списання з балансу комунальної установи 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради транспортного 

засобу. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

18. Про надання дозволу на передачу з балансу на баланс необоротних 

товарно-матеріальних активів.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

19. Про надання згоди комунальному підприємству «Олевська центральна 

аптека № 32» Олевської міської ради на відчуження комунального 

майна. 



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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

20. Про внесення доповнень до рішення XXXVI сесії  Олевської міської 

ради VII скликання від 17.01.2019 року № 921 «Про затвердження 

переліку майна, що може бути передане в оренду». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

21. Про затвердження звітів оцінки нерухомого майна.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

22. Про надання згоди на участь в аукціоні з продажу незавершеного 

будівництва лазні. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

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

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

 

24. 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. 

 

25. Про поновлення терміну дії та внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності. 

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

 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка перебуває у приватній власності, з метою зміни цільового 

призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги. 

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

 

27.  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. 

 

28. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, з метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства.  

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

 



29. 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. 

 

30. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель. 

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

 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку  з метою передачі її в постійне 

користування. 

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

 

32. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності. 

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

 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з правом 

передачі нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

 

34. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення. 

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

 

35. Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності 

призначених для продажу у власність на земельних аукціонах. 

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

 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж емельних ділянок в натурі (на 

місцевості) нерозподілених (невитребуваних)земельних часток (паїв), 

що передаються в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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

 

37.  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. 

 

38. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки. 



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

 

39. 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. 

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

 

40. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення. 

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

 

41. Про прийняття відумерлої спадщини у комунальну власність Олевської 

міської ради. 

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

 

42. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

з метою передачі у користування на умовах оренди. 

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

 

43.  Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться  в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та 

укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення. 

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

 

44. Про погодження Головному управлінню Держгеокадастру у 

Житомирській області щодо включення до переліку з подальшою 

підготовкою лота до проведення земельних торгів з продажу прав 

оренди земельної ділянки державної власності для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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

 

45. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для іншої 

житлової забудови. 

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

 



46.  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. 

 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для 

індивідуального садівництва. 

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

 

48. 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. 

 

49.  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. 

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

 

50. Про затвердження 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 обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

 

51. Про вилучення земельних ділянок та надання дозволу на розроблення 

проектів із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 

передачі безоплатно у власність, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

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

 

52. Різне.  

 



ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний чергової сорок третьої сесії Олевської 

міської ради 

 

1. /1185. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади за І півріччя  2019 року. 

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

 

2. /1186. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради. 

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

 

3. /1187. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

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

 

4. /1188. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

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

 

5. /1189. Про внесення змін  у рішення міської ради від 21.12.2018 № 877. 

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

 

6. /1190. Про затвердження детального плану території земельної ділянки 

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

Житомирської області. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

7. /1191. 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. /1192. Про співфінансування робіт по об'єкту: «Будівництво 

мультифункціонального  майданчика для заняття ігровими видами спорту 

по вул. Пушкіна, 24-б в м. Олевськ, Житомирської області» . 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

9. /1193. Про затвердження Плану зонування м. Олевськ Житомирської 

області. 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

10. /1194. Про внесення змін та доповнень до рішення ХXIV сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 15.03.2018 року № 517 «Про затвердження 



у новій редакції Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-

2021 роки». 

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

Олевської міської ради. 

 

11. /1195. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних 

громад на 2019 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

12. /1196. Про зміну назви та затвердження Статуту комунального 

підприємства Олевська центральна районна аптека № 32» Олевської 

міської ради в новій редакції. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

13. Про затвердження «Положення про порядок розміщення зовнішньої 

реклами на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади» у новій редакції. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. /1197. Про внесення доповнень до рішення ХІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 11.08.2017 року № 211 «Про затвердження 

Програми територіальної оборони Олевської об’єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

15. /1198. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди нежитлового 

приміщення. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

16. /1199. Про надання дозволу КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради на передачу в оренду частини приміщення (літ. 17) в 

нежитловій будівлі стоматологічної поліклініки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

17. /1200. Про надання дозволу на списання з балансу комунальної установи 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради транспортного 

засобу. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 



 

18. /1201. Про надання дозволу на передачу з балансу на баланс необоротних 

товарно-матеріальних активів.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

19. /1202. Про надання згоди комунальному підприємству «Олевська 

центральна аптека № 32» Олевської міської ради на відчуження 

комунального майна. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

20. /1203. Про внесення доповнень до рішення XXXVI сесії  Олевської 

міської ради VII скликання від 17.01.2019 року № 921 «Про затвердження 

переліку майна, що може бути передане в оренду». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

21. /1204. Про затвердження звітів оцінки нерухомого майна.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

22. /1205. Про надання згоди на участь в аукціоні з продажу незавершеного 

будівництва лазні. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

23. /1206. Про внесення змін у  рішення сесій Олевської міської ради. 

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

 

24. /1207. 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. 

 

25. /1208. Про поновлення терміну дії та внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності. 

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

 

26. /1209. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, яка перебуває у приватній власності, з метою зміни 

цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель 

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги. 

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

 



27. /1210. 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. 

 

28. /1211. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, з метою зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства.  

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

 

29. 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. 

 

30. /1212. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель. 

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

 

31. /1213. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку  з метою передачі 

її в постійне користування. 

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

 

32. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності. 

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

 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з правом 

передачі нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

 

34. /1214. Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення. 

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

 

35. /1215. Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної 

власності призначених для продажу у власність на земельних аукціонах. 

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

 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж емельних ділянок в натурі (на 

місцевості) нерозподілених (невитребуваних)земельних часток (паїв), що 



передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

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

 

37. /1216. 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. 

 

38. /1217. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки. 

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

 

39. /1218. 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. 

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

 

40. /1219. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення. 

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

 

41. /1220. Про прийняття відумерлої спадщини у комунальну власність 

Олевської міської ради. 

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

 

42. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради та надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі у 

користування на умовах оренди. 

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

 

43.  Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться  в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання договорів оренди 

землі сільськогосподарського призначення. 

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

 

44. Про погодження Головному управлінню Держгеокадастру у 

Житомирській області щодо включення до переліку з подальшою 



підготовкою лота до проведення земельних торгів з продажу прав оренди 

земельної ділянки державної власності для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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

 

45. /1221. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для іншої житлової 

забудови. 

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

 

46. /1222. 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. 

 

47. /1223. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власноті 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 

садівництва. 

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

 

48. /1224. 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. 

 

49. /1225. 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. 

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

 

50. /1226. Про затвердження 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 обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 



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

 

51. /1227. Про вилучення земельних ділянок та надання дозволу на 

розроблення проектів із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

з метою передачі безоплатно у власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

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

 

52. Різне.  

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади за І 

півріччя  2019 року. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1185 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження рішення виконавчого комітету 

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

 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1186 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. 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»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1187 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 4. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1188 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін  у рішення міської ради від 

21.12.2018 № 877. 
Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради 

 

СЛУХАЛИ: Міського голову Омельчука Олега Васильовича: відповідно до 

ст. 59
1
 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 35 

Закону України «Про запобігання корупції» повідомляю, що при розгляді 

питання «Про внесення змін  у рішення міської ради від 21.12.2018 № 

877» порядку денного сесії міської ради у мене виникає конфлікт 

інтересів. 

Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у 

голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1189 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження детального плану території 

земельної ділянки розташованої  по вул. Існюка О., 1 в с. Соснівка 

Олевського району Житомирської області. 
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1190 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: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1191 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про співфінансування робіт по об'єкту: «Будівництво 

мультифункціонального  майданчика для заняття ігровими видами 

спорту по вул. Пушкіна, 24-б в м. Олевськ, Житомирської області» . 
Інформує: Ніколайчук В.П. – начальник управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1192 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Плану зонування м. Олевськ 

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

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства. 

 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 3 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1193 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін та доповнень до рішення ХXIV сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 15.03.2018 року № 517 «Про 

затвердження у новій редакції Програми розвитку фізичної культури 

та спорту на 2017-2021 роки». 

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

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1194 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 11. Про надання згоди на організацію співробітництва 

територіальних громад 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»       - 21 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1195 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 12. Про зміну назви та затвердження Статуту 

комунального підприємства Олевська центральна районна аптека № 

32» Олевської міської ради в новій редакції. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1196 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження «Положення про порядок 

розміщення зовнішньої реклами на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» у новій редакції. 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 11 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 7 

                   «Не голосували» - 4 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення доповнень до рішення ХІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 11.08.2017 року № 211 «Про 



затвердження Програми територіальної оборони Олевської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки». 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1197 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради на продовження терміну дії договору оренди 

нежитлового приміщення. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1198 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради на передачу в оренду частини 

приміщення (літ. 17) в нежитловій будівлі стоматологічної 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1199 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на списання з балансу 

комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради транспортного засобу. 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1200 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу на передачу з балансу на баланс 

необоротних товарно-матеріальних активів.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1201 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання згоди комунальному підприємству 

«Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради на 

відчуження комунального майна. 

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» - 4 

 /Рішення № 1202 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про внесення доповнень до рішення XXXVI сесії  

Олевської міської ради VII скликання від 17.01.2019 року № 921 «Про 

затвердження переліку майна, що може бути передане в оренду». 

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» - 5 

 /Рішення № 1203 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 21. 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»       - 21 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1204 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання згоди на участь в аукціоні з продажу 

незавершеного будівництва лазні. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1205 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 23. 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»       - 19 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1206 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. 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»       - 18 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1207 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 25. Про поновлення терміну дії та внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки комунальної власності. 
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1208 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, яка перебуває у приватній власності, з 

метою зміни цільового призначення для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 5 

 /Рішення № 1209 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 27. 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»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1210 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, з метою зміни цільового призначення 

та передачі безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1211 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 29. 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»       - 12 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 5 

                   «Не голосували» - 5 

 
СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель. 
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1212 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 31. Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку  

з метою передачі її в постійне користування. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1213 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 32. Про використання окремих земельних ділянок 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 13 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 3 

                   «Не голосували» - 6 

 



СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) з правом передачі нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 11 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 7 

                   «Не голосували» - 4 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1214 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 35. Про затвердження переліку земельних ділянок 

комунальної власності призначених для продажу у власність на 

земельних аукціонах. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1215 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж емельних 

ділянок в натурі (на місцевості) нерозподілених 

(невитребуваних)земельних часток (паїв), що передаються в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийянто. 

        Голосували: «За»       - 15 



         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 3 

                   «Не голосували» - 4 

 
СЛУХАЛИ: 37. 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»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1216 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 38. 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»       - 22 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1217 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 39. 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. 
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1218 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1219 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 41. Про прийняття відумерлої спадщини у комунальну 

власність Олевської міської ради. 
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1220 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та 

надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі у 

користування на умовах оренди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 15 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 3 

                   «Не голосували» - 4 
 

СЛУХАЛИ: 43.  Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться  в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та 

укладання договорів оренди землі сільськогосподарського 

призначення. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 10 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 8 



                   «Не голосували» - 4 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про погодження Головному управлінню 

Держгеокадастру у Житомирській області щодо включення до 

переліку з подальшою підготовкою лота до проведення земельних 

торгів з продажу прав оренди земельної ділянки державної власності 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 1 

         «Проти»       - 5 

          «Утримались»  - 13 

                   «Не голосували» - 5 

СЛУХАЛИ: 45. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності для іншої житлової забудови. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1221 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 46. 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»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1222 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 47. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власноті в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та для індивідуального садівництва. 



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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1223 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 48. 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»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1224 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 49.  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. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1225 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 50. Про затвердження 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 

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»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1226 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 51. Про вилучення земельних ділянок та надання дозволу 

на розроблення проектів із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з метою передачі безоплатно у власність, для будівництва та 

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»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1227 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 52.Різне.   

1. Про ініціативу щодо проведення громадських слухань в селах 

Тепениця, Артинськ, Обище, Соснівка та Хмелівка Олевської ОТГ. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

       

 /Рішення № 1228 додається/ 

 

2. Про ініціативу щодо проведення громадських слухань в селі 

Лопатичі Олевської ОТГ. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

      

 /Рішення № 1229 додається/ 

 

 

 
Міський голова        О.В. Омельчук 

 



                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  

     Р І Ш Е Н Н Я  № 1185 

ХLIIІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року  

 

Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної  

громади за І півріччя  2019 року  

  

 Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

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

враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 ВИРІШИЛА: Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади за І півріччя  2019 ро (додається) по 

доходах в сумі 156 176 019,71 грн., по видатках – 134 442 935,70 грн., по 

фінансуванню – 21 733 084,01 грн., у тому числі: 

  

       по загальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 150 204 593,03 грн.; 

- видатки у сумі 127 704 927,17 грн.; 

- фінансування у сумі – 22 499 665,86 грн.  

 

       по спеціальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 5 971 426,68 грн.; 

- видатки у сумі 6 738 008,53 грн.; 

- фінансування у сумі  766 581,85 грн.  

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

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


Звіт  

про виконання міського 

                                  бюджету Олевської міської об’єднаної   

територіальної громади за І півріччя 2019 року 

 

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

інформує про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

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

міжбюджетних трансфертів) у сумі 156 176,0 тис. грн. та видатками – 134 442,9 

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

в сумі 150 204,6 тис.грн., за видатками – 127 704,9 тис.грн.; спеціальний фонд 

за доходами в сумі 5 971,4 тис.грн., за видатками – 6 738,0 тис. грн., із них 

доходи загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) виконано на 104,32 відсотка.  

Видатки загального фонду міського бюджету за І півріччя 2019 року 

виконано на 93,23 відсотків, /план 136 980,3 тис. грн., факт 127 704,9 тис. грн./,  

в тому числі по основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 88 658,5 тис. грн. при плані 95 257,0 тис. 

грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 3 364,7 тис. грн. при плані 3 780,6  

тис. грн.;  

- по культурі та мистецтву видатки склали  4 642,3 тис. грн. при плані  

4 898,6  тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 883,3 тис. грн. при 

плані 1 073,5 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  9 236,9 тис. грн. при плані  

9 371,1  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  15 489,0 тис. грн. при плані  

17 079,1  тис. грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  2 977,7 

тис. грн. при плані 2 978,6 тис. грн.; 

- по економічній діяльності  касові видатки склали  1 818,0 тис. грн. при 

плані 1 825,5 тис. грн.; 

-   по іншій діяльності (забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони, резервний фонд, громадський порядок, обслуговування місцевого 

боргу, охорона навколишнього природного середовища та ін.)  касові видатки 

склали 175,3 тис. грн. при плані 257,2 тис. грн.; 

-   касові видатки по міжбюджетних трансфертах  склали 459,1 тис. грн. 

при плані 459,1 тис. грн.  

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.07.2019 

року відсутня. 

     Детальна інформація в розрізі кодів доходів та кодів програмної 

класифікації додатків у формі таблиці додається.  

Міський голова                                                                               О.В.Омельчук 



                                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

   

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1186 

ХLIIІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року  

 

Про затвердження рішення  

виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О. про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради та  враховуючи  висновок постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: Затвердити рішення виконавчого комітету Олевської міської ради 

від 09.07.2019 року №125 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 125 

від 09.07.2019 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, відповідно до 

рішення ХХІV сесії VII скликання Житомирської обласної ради від  09.07.2019 

року   «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», розпорядження 

голови Житомирської обласної державної адміністрації від 27.06.2019 року 

№240 «Про розподіл коштів субвенції на придбання послуг з доступу до 

Інтернету закладів освіти», пункту 16  рішення ХХХV сесії  VII скликання 

Олевської міської ради від  21.12.2018 року  №876 „Про міський бюджет 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік”:        

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

         1) збільшити  доходи загального фонду на загальну суму 2 367 228 

гривень згідно з додатком 1. 

2) збільшити  доходи спеціального фонду на загальну суму 500 000 

гривень згідно з додатком 1; 

3) збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 

(в тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі)» на загальну 

суму 2 367 228 гривень згідно з додатком 2. 

4) збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0118110 

«Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха» на загальну суму 500 000 гривень згідно з додатком 2; 

3)  збільшити профіцит загального фонду на суму 2 367 228 гривень, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 3; 

4)  збільшити дефіцит спеціального фонду на суму 2 367 228 гривень, 

напрямком використання якого визначити надходження із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 3. 

2. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4.  

 



3. Рішення виконкому винести на затвердження міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом обов’язків.     

 

 

 

                           

Міський голова                     О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

      Р І Ш Е Н Н Я  № 1187 

ХLIIІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 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”, від 04.07.2019 року 

№1155 „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 277 202 690 гривень, 270 712 042 

гривень, 6 490 648 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 284 957 807 

гривень, 276 971 270 гривень, 7 986 537 гривень. 

          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 292 743 374 гривень, 240218340 

гривень, 52 525 034 гривень. замінити,  відповідно, цифрами 300 498 491 

гривень, 244 450 340 гривень, 56 048 151 гривень. 



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

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 32 520 930 гривень 

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

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 36 243 314 

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 48 061 614 

гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 36 243 314 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 21 581 673 гривень   замінити відповідно цифрами 

22 885 318 гривень.  

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

          3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 5, 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  № 1188 

ХLIIІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 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: 

- Особи, 1 на лікування  – 5 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування дитини – 5 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування дитини  – 5 000 грн.   

- Особи, 1 на поховання дитини  – 5 000 гривень; 

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

- Особи, 1 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особи, 1 за укладений контракт з ЗСУ в 2019 році   – 10 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування матері  – 5 000 гривень;  

- Особи, 1 на лікування – 5 000 гривень;  

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

- Особи, 1  на лікування – 5 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування – 10 000 гривень; 

- Особи, 1  на лікування – 5 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування – 5 000 гривень; 



- Особи, 1 за укладений контракт з ЗСУ в 2019 році   – 10 000 гривень; 

- Особи, 1 на лікування онуки – 6 000 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  № 1189 

ХLIIІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року  

 

Про внесення змін  у рішення 

міської ради від 21.12.2018 № 877 

 

          Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 

19.06.2019 року №525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, суддів та інших органів», а також керуючись Положенням 

про преміювання праці виконавчого апарату міської ради, враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у рішення міської ради від 21.12.2018 року № 877 «Про 

преміювання, надання матеріальної допомоги і встановлення надбавок до 

посадового окладу міському голові», а саме: 

п. 1 викласти у наступній редакції: «Встановити міському голові 

Омельчуку Олегу Васильовичу посадовий оклад, визначений постановою 

Кабінетів Міністрів України від 09.03.06 №268 «Про упорядкування структури 

та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів», зі змінами, внесеними постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 525. 

2. Викласти п. 4. у наступній редакції: «Преміювати міського голову з 01 

серпня 2019 року, відповідно до його особистого вкладу в загальні результати 

роботи в розмірі 110 % до посадового окладу». 

3.  Пункти 1,2,3,4,5,6,7 рахувати пунктами 2,3,4,5,6,7,8. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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  № 1190 

ХLIIІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року  

   

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки розташованої   

по вул. Існюка О., 1 в с. Соснівка  

Олевського району Житомирської області 

 

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 

555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо 

врахувань громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 

документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст 

детального плану території», наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 

2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 

1468/20206 від 20 грудня 2011 року, враховуючи звернення від 29 липня 2019 

року гр. Макарчука Володимира Вікторовича щодо затвердження детального 

плану території земельної ділянки по вул. Існюка О., 1 в с. Соснівка Олевського 

району Житомирської області з метою зміни цільового призначення з 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу код КВЦПЗ (12.11), керуючись ст. 

26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки по вул. Існюка О., 1 в 

с. Соснівка Олевського району Житомирської області з метою зміни цільового 

призначення з будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на розміщення та 

експлуатацію об’єктів дорожнього сервісу. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 
 

Міський голова                                                                        О.В. Омельчук 



                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

      

 Р І Ш Е Н Н Я  № 1191 

ХLIIІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року  

 

Про розроблення детального плану 

території земельної ділянки в  с. Хочине 

Олевського району Житомирської області 
 

Відповідно до статей 12, 17 Закону України «Про основи 

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

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 

2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань 

щодо врахувань громадських інтересів під час розроблення проектів 

містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 

зміст детального плану території», наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 

2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної 

документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за  № 

1468/20206 від 20 грудня 2011 року, враховуючи звернення від 19 червня 2019 

року гр. Лупаїни Олександра Адамовича щодо розроблення детального плану 

території земельної ділянки в с. Хочине Олевського району Житомирської 

області з метою зміни цільового призначення з ведення особистого селянського 

господарства код КВЦПЗ (01.03.) на для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії код КВЦПЗ (14.02.), керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Розробити детальний план території земельної ділянки площею 2,000 га в с. 

Хочине Олевського району Житомирської області з метою зміни цільового 

призначення з ведення особистого селянського господарства код КВЦПЗ 

(01.03.) на для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії код КВЦПЗ 

(14.02.), відповідно до договору з організацією, яка має в своєму складі особу з 

відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з розроблення 

містобудівної документації. 

2. Замовником на виконання детального плану території земельної ділянки в с. 

Хочине Олевського району Житомирської області з метою зміни цільового 

призначення з ведення особистого селянського господарства код КВЦПЗ 



(01.03.) на для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії код КВЦПЗ 

(14.02.), визначити Олевську міську раду. 

3. Фінансування робіт з розробки детального плану території земельної ділянки 

в с. Хочине Олевського району Житомирської області з метою зміни цільового 

призначення з ведення особистого селянського господарства на для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії, здійснити за рахунок коштів 

гр. Лупаїни Олександра Адамовича. 

4. Управлінню містобудування, архітектури, будівництва та житлово-

комунального господарства Олевської міської ради забезпечити: 

4.1 організацію оформлення вихідних даних на розробку детального 

плану території; 

4.2 розгляд проектних матеріалів та проведення процедури громадських 

слухань проекту детального плану території у відповідності до чинного 

законодавства; 

4.3 проект детального плану території відповідно до чинного 

законодавства подати на розгляд та затвердження Олевською міською радою. 

  
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 
 

 

 

Міський голова                                                                                     О.В. Омельчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

      

 Р І Ш Е Н Н Я  № 1192 

ХLIIІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року  

 

Про співфінансування робіт по об'єкту: 

«Будівництво мультифункціонального  

майданчика для заняття ігровими  

видами спорту по вул. Пушкіна, 24-б 

в м. Олевськ, Житомирської області»  

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 2019 

року № 571 «Деякі питання надання у 2019 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних 

майданчиків для занять ігровими видами спорту», враховуючи рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

об'єкту: «Будівництво мультифункціонального майданчика для заняття 

ігровими видами спорту по вул. Пушкіна, 24-б в м. Олевськ, Житомирської 

області» в розмірі 50% від загальної кошторисної вартості будівництва в сумі 

1149,602 тис. грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича та  постійну комісію міської ради з 

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

 

 

 

Міський голова                                                                      О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1193 

ХLIII сесія                             VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про затвердження Плану зонування  

м. Олевськ Житомирської області 

 

Розглянувши  містобудівну документацію «План зонування (зонінг) м. 

Олевськ Житомирської області», розроблену державним підприємством 

науково-дослідним і практичним інститутом містобудування, відповідно до 

статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

керуючись ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», п. 42 ст. 26 

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

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити містобудівну документацію «План зонування (зонінг) м. Олевськ 

Житомирської області», розроблений на основі генерального плану м. Олевськ 

та затверджений рішенням ХХХVI сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від17.01.2019 року № 917.  

2. Оприлюднити дане рішення в офіційних засобах масової інформації. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

Міський голова                                                             О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ № 1194 
XLIII сесія                                                                                                                  

VII скликання 

від   08.08.2019 

Про внесення змін та доповнень до рішення ХХІV сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 15.03.2018 року 

№ 517 « Про затвердження у новій редакції Програми 

розвитку фізичної культури  

та спорту на 2017-2021 роки»  

 

 
      Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради Левченка Валерія Петровича, з метою поліпшення розвитку 

фізичної   культури  і спорту серед молоді, відповідно до Бюджетного кодексу 

України, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії міської ради з 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитоку фізичної культури та 

спорту на 2017- 2021 роки, а саме: 

- Підпункт 4 «Учасники Програми» розділу І «Загальна 

характеристика комплексної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2017-2021 роки» доповнити словами «ГО 

«СПОРТИВНИЙ КЛУБ ОЛЕВСЬК ТАЕКВОН-ДО І.Т.Ф. 

«ФЕНІКС»», 

-  В підпункті 6 «Міський бюджет» розділу І«Загальна 

характеристика комплексної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на 2017-2021 роки» слова «5720,5 тис.грн.» 

замінити словами «5770,5 тис. грн.» 

- розділ ІV «Ресурсне забезпечення виконання Програми» 

затвердити у наступній редакції: 
Обсяг бюджетних 

коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

Програми 

2017 

(тис. 

грн.) 

2018 

(тис. 

грн.) 

2019 

(тис. 

грн.) 

2020 

(тис. 

грн.) 

2021 

(тис. 

грн.) 

Всього 

витрат на 

виконання 

програми 

1 2 3 4 5 6 7 



Обсяг ресурсів всього, в 

тому числі: 

1181,0 1932,0 2098,0 1662,5 1847,0 8720,5 

Міський бюджет   732,0 1283,0 1525,0 1044,5 1186,0 5770,5 

 

- підпункт 3 розділу VІ «Напрями діяльності і заходи Програми» 

доповнити наступним змістом 
№ 

з/п 
Найменування 

завдання 
Найменуванн

я заходу 
Термін 

викона

ння 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Фінан

суван

ня 

усього

, тис. 

грн. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. грн. 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Покращення 

організаційно

го, 

нормативно-

правового, 

кадрового, 

матеріально-

технічного, 

фінансового, 

науково-

методичного, 

медичного, 

інформаційно

го 

забезпечення 

сфери 

фізичної 

культури і 

спорту 

30. 

Фінансова 

підтримка 

ГО 

фізкультур

но-

спортивної 

спрямован

ості 

 

2019 Відділ освіти, 

молоді та 

спорту, 

ГО«СПОРТИВ

НИЙ КЛУБ 

ОЛЕВСЬК 

ТАЕКВОН-ДО 

І.Т.Ф. 

«ФЕНІКС»» 

міський 

бюджет 
50,0 - - 50,0 - - 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1195 

ХLIII сесія                             VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних 

громад на 2019 рік 

 

 Відповідно до пункту 33
1
 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтей 5, 6 Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень та враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної форми 

власності – інфраструктурних об’єктів на 2019 рік, а саме: між Олевською 

міською радою Житомирської області та Радовельською сільською радою 

Олевського району Житомирської області. 

2. Схвалити та затвердити Договір про співробітництво територіальних громад 

у формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій 

комунальної форми власності, а саме: по спільному фінансуванню (утриманню) 

«Центру надання адміністративних послуг» Олевської міської ради. 

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 

 

 

 
 



                                                                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1196 

ХLIII сесія                             VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про зміну назви та затвердження Статуту  

комунального підприємства «Олевська центральна  

районна аптека № 32» Олевської міської ради в новій редакції 

 

 Керуючись ст.57 Господарського Кодексу України, Законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», 

відповідно до рішення XXXVIII сесії Олевської районної ради VII скликання 

від 07.05.02019 року № 398 «Про передачу у комунальну власність Олевської 

об’єднаної територіальної громади комунального підприємства «Олевська 

центральна районна аптека № 32» Олевської районної ради», рішення XL сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 23.05.2019 року № 1095 «Про 

прийняття у комунальну власність та на баланс Олевської міської ради майно 

комунального підприємства «Олевська центральна районна аптека №32» 

Олевської районної ради», а також враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити засновника комунального підприємства «Олевська центральна 

районна аптека № 32» Олевської районної ради, а саме: з Олевської районної 

ради на Олевську міську раду. 

2. Змінити назву комунального підприємства «Олевська центральна районна 

аптека № 32» Олевської районної ради на комунальне підприємство «Олевська 

центральна аптека № 32» Олевської міської ради. 

3. Затвердити Статут комунального підприємства «Олевська центральна аптека 

№ 32» Олевської міської ради в новій редакції, згідно з додатком. 

4. Доручити завідуючій комунального підприємства «Олевська центральна 

аптека № 32» Олевської міської ради Суднач Ользі Петрівні провести державну 

реєстрацію вказаних вище змін до правовстановлюючих документів, у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

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

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



6. 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО: 

____________ О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ  

комунального підприємства 

«Олевська центральна аптека № 32» 

Олевської міської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 



1. Найменування та місцезнаходження Підприємства 

1.1. Олевська міська рада від імені та в інтересах Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади здійснює правомочності з володіння, 

користування та розпорядження Підприємством.  

Підприємство безпосередньо підпорядковується виконавчому комітету  

Олевської міської ради і входить до його сфери управління. 

1.2. Найменування Підприємства: 

- повне найменування: Комунальне підприємство «Олевська 

центральна аптека № 32» Олевської міської ради; 

- скорочене найменування: КП «Олевська ЦА № 32» Олевської міської 

ради 

1.3. Місцезнаходження Підприємства: 11001, Україна, Житомирська 

область, м. Олевськ, вул. Володимирська, 9. 

1.4. Комунальне підприємство «Олевська центральна аптека № 32» 

Олевської міської ради користується правами юридичної особи, має статутний 

капітал, самостійний баланс, печатку і штамп, де вказані його найменування, 

фірмові бланки, розрахункові рахунки в установах банку. Комунальне 

підприємство має структурні підрозділи, які не являються юридичними 

особами. 

1.5. У своїй діяльності Підприємство керується чинним законодавством 

України, цим Статутом, рішеннями Олевської міської ради, виконавчого 

комітету, розпорядженнями міського голови та іншими документами. 

1.6. Діловодство на Підприємстві ведеться українською мовою. 

  

2. Мета і предмет діяльності Підприємства 

2.1. Підприємство створене з метою: 

-  покращення забезпечення лікарськими засобами населення, установ 

охорони здоров’я та інших організацій; 

- удосконалення фармацевтичної діяльності; 

- всебічного розвитку аптечної мережі як на території Олевської міської 

ОТГ, так і за її межами; 

- одержання прибутку, шляхом здійснення виробничої, торгівельної, 

посередницької, зовнішньоекономічної та інших видів діяльності, виконання 

робіт та надання послуг; 

- задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в товарах народного 

споживання та виробничо-технічного призначення, а також в послугах і 

роботах; 

- впровадження нових технологій і форм господарювання; 

- діяльність, пов’язана з розробленням, виробництвом, виготовленням, 

зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, 

відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і (та) 

прекурсорів, згідно діючого законодавства; 

- задоволення економічних та соціальних проблем трудового колективу, 

кожного працівника зокрема. 

2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є: 



2.2.1. роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробництво лікарських 

засобів, втому числі, вироби медичного призначення, хімічні реактиви, оптика, 

мінеральні води, дитяче харчування, тощо; 

2.2.2. оптова реалізація медико-фармацевтичної продукції, в тому числі 

лікарські засоби, вироби медичного призначення, хімічні реактиви, оптика, 

мінеральні води, дитяче харчування, тощо; 

2.2.3. виготовлення ліків в умовах аптек; 

2.2.4 передача в оренду юридичним або фізичним особам приміщень, що 

не використовуються у виробничому процесі (за згодою власника); 

2.2.5. передача в оренду юридичним або фізичним особам виробів 

медичного призначення; 

2.2.6. оренда майна у юридичних осіб; 

2.2.7. збільшення прибутку; 

2.2.8. відкриття нових аптек, аптечних пунктів (з дозволу власника); 

2.2.9. ліквідація чи реорганізація (з дозволу власника) аптек чи аптечних 

пунктів; 

2.2.10. організація рекламних і посередницьких робіт або послуг; 

2.2.11. благодійництво і спонсорська діяльність; 

2.2.12. виконання наукових і проектних робіт по договорам з фізичними і 

юридичними особами; 

2.2.13. купівля та продаж паливно-мастильних матеріалів; 

2.2.14. надання юридичним і фізичним особам послуг в культурній та 

побутовій сферах; 

2.2.15. заготівля, закупівля, переробка, реалізація лісоматеріалів та інше; 

2.2.16. здійснення видавничої та поліграфічної діяльності, випуск усіх 

видів печатної продукції та розповсюдження видань; 

2.2.17. організація рекламно-інформаційних послуг; 

2.2.18. виробництво, закупівля, реалізація будівельних матеріалів; 

2.2.19. маркетингові дослідження, менеджмент та моделювання, 

холдингові, консалтингові, лізингові, дилерські, інвестиційно-інноваційні 

послуги в будь-якій формі, передбачені законодавством України (з дозволу 

власника); 

2.2.20. надання комерційно-посередницьких, консигнаційних, брокерських, 

дилерських та інших послуг українським та іноземним організаціям, а також 

громадянам (з дозволу власника); 

2.2.21. здійснення усіх видів торгівельної діяльності, бартерних угод, 

ліцензійного продажу в чинності з діючим законодавством України, а також 

комісійної, роздрібної торгівлі; 

2.2.22. виробництво, закупівля, реалізація товарів народного споживання 

та виробничо-технічного призначення; 

2.2.23. торгівля нерухомістю; 

2.2.24. здійснення зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортних 

операцій, в тому числі, на основі договорів, доручення та комісії (з дозволу 

власника); 

2.2.25. заготівля, виробництво, закупка, переробка сільськогосподарської 

продукції та лікарської рослинної сировини; 

2.2.26. виробництво, реалізація продуктів харчування; 



2.2.27. розробка рецептури, виробництво, реалізація парфумів, косметики, 

а також препаратів побутової хімії; 

2.2.28. надання юридичних послуг юридичним і фізичним особам в 

чинності з діючим законодавством України; 

2.2.29. надання транспортно-експедиційних послуг; 

2.2.30. туристичне та екскурсійне обслуговування, проведення оздоровчих 

та бізнес-турів; 

2.2.31. участь в благодійних фондах та рухах (з дозволу власника); 

2.2.32. впроваджувальна діяльність; 

2.2.33. представництво інтересів закордонних фірм на території України (з 

дозволу власника); 

2.2.34. інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству України; 

2.2.35. види діяльності, що підлягають ліцензуванню здійснюються 

Підприємством, згідно діючого законодавства України 

  

3. Юридичний статус Підприємства 
3.1. Підприємство є юридичною особою.  Права і обов'язки юридичної 

особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації. 

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до 

чинного законодавства  України,   рішень   Олеської міської ради  та  цього   

Статуту. 

3.3. Підприємство діє за принципами повного госпрозрахунку, 

самофінансування, самоокупності. 

3.4. Підприємство забезпечує  фінансування витрат по організації своєї 

діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників, 

забезпечує безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо 

захисту здоров’я його працівників. 

3.5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та  інших 

об'єднаннях здійснюється за рішенням  Олеської міської  ради, якщо це не 

суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам 

України. 

Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства  

здійснюється за згодою Органу управління майном – Олевська міська рада. 

Підприємство може утворювати філіали, дочірні підприємства, інші підрозділи 

з дозволу Органу управління майном. 

При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування 

(оренду) майна, що належить до комунальної власності Олевської міської ОТГ і 

закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у 

порядку, що встановлений Органом управління майном. 

3.6. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та 

інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним 

найменуванням, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, власну емблему, 

іншу атрибутику юридичної особи. 

3.7. Підприємство несе відповідальність за свої зобов’язання в межах 

належного йому майна згідно з чинним законодавством України. 

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язання Органу управління 

майном. 



3.8. Підприємство має право укладати договори/угоди, набувати майнові та 

пов’язані з ними немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і 

відповідачем у судах. 

4. Майно Підприємства 
4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, 

оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у 

самостійному балансі Підприємства. 

4.2. Майно Підприємства належить до комунальної власності Олевської 

міської ОТГ і закріплюється за ним на праві господарського відання (нерухоме 

майно може закріплюватися на праві платного користування). Перелік майна, 

що закріплюється за підприємством на праві  господарського відання, 

визначається виключно Органом управління майном і може ним змінюватися. 

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, 

користується та розпоряджається зазначеним майном на свій  розсуд, вчиняючи 

щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому 

Статуту та рішенням Органу управління майном. 

Підприємство не має права безоплатно передавати належне   йому   

майно   іншим   юридичним    особам    чи    громадянам,     крім     випадків, 

передбачених чинним  законодавством. При цьому, відчуження, списання, 

застава та передача в користування (оренду) майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської ОТГ і закріплене за Підприємством на 

праві господарського відання, здійснюється з дозволу Органу управління 

майном у порядку, що встановлений  міською радою.  Розпоряджатися  в  

інший  спосіб  майном,  що належить до основних  

фондів,  Підприємство   має   право   лише   у   межах   повноважень  та  у   

спосіб,  що  передбачені  чинним законодавством. 

Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються: 

- за нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва до  міського 

бюджету; 

- за індивідуально визначене майно на рахунок Підприємства на його 

інвестиції. 

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є : 

- майно, передане йому Органом управління майном; 

- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, згідно з предметом 

діяльності Підприємства, а також від інших видів господарської діяльності; 

- доходи від цінних паперів; 

- кредити банків та інших кредиторів; 

- капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, 

підприємств і громадян; 

- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому чинним законодавством України порядку; 

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

4.4. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими  

природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного 

законодавства України. 



4.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його   

майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами,  

відшкодовуються Підприємству за рішенням суду. 

  

5. Права та обов'язки Підприємства 
5.1. Права Підприємства: 

5.1.1. Підприємство за погодженням з Органом управління майном планує 

свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку 

відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, 

кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації. 

5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від 

виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної  

діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за 

фіксованими державними цінами. 

5.1.3. Підприємство може придбавати цінні папери юридичних осіб 

України  та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери 

відповідно до законодавства України. 

5.1.4. Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких 

фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові і кредитно-

розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому 

розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються 

Підприємством за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням вимог 

чинного законодавства України. 

5.1.5. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом. 

5.1.6. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, 

споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності. 

5.1.7. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на 

договірних умовах. 

5.1.8. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма 

напрямками своєї діяльності. 

5.1.9. Підприємство для здійснення своєї статутної діяльності має право: 

- вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому 

числі на договірних засадах, на виконання робіт спільної діяльності з дозволу 

Органу управління майном; 

- утворювати з дозволу Органу управління майном структурні підрозділи, 

філії, необхідні для господарської діяльності, і затверджувати положення про 

них. 

5.2. Обов'язки Підприємства: 

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство 

повинно враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, 

затвердженому Органом управління майном, які є обов’язковими до виконання. 

5.2.2. Підприємство : 

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з 

чинним законодавством; 

- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт  

основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих  

потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання; 



- здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного             

забезпечення виробництва; 

- придбає необхідні матеріальні  ресурси у підприємств, організацій та 

установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб; 

- відповідно до встановлених показників діяльності забезпечує 

виробництво та поставку продукції і товарів; 

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування; 

- здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати   

працівників, з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в  результатах 

особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує 

економне і раціональне використання фонду   споживання і своєчасні 

розрахунки з працівниками Підприємства; 

- дотримується  норм і вимог щодо охорони навколишнього природного   

середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів  та  

забезпечення екологічної безпеки. 

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде   

статистичну звітність згідно з чинним законодавством. 

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та 

статистичної звітності даних, що містяться в річному звіті та балансі. 

5.4. Відносини Підприємства з іншими суб’єктами підприємницької 

діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності 

здійснюються на підставі укладених договорів. 

  

6. Управління Підприємством 
6.1. Управління Підприємством здійснюється Органом управління – 

Олевською міською радою. 

6.2. Орган управління майном в межах чинного законодавства України має 

право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства. 

6.3. Оперативне управління (керівництво) Підприємством здійснює його 

директор (керівник, завідувач). 

6.4. Наймання директора здійснюється у порядку, що встановлений 

Органом управління майном, шляхом укладення з ним контракту. 

По закінченні календарного року дії контракту його умови аналізуються з 

урахуванням практики діяльності Підприємства і обґрунтовані пропозиції 

сторін враховуються, шляхом внесення до контракту відповідних змін і 

доповнень. 

У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям 

законодавчих та інших нормативно-правових актів, у тому числі тих, що 

скеровані на перехід до ринкової економіки, Орган управління майном має 

право ставити перед директором питання про зміну (уточнення) умов 

контракту. 

6.5. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності 

Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління 

майном. 



6.6. Директор Підприємства: 

- діє на засадах єдиноначальності; 

- затверджує у порядку, що встановлений Органом управління майном, 

 структуру та штат Підприємства; 

- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та 

звільняє працівників Підприємства, у тому числі заступників директора, 

керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера; 

- затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, інші 

структурні підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства 

України за погодженням з Органом управління майном; 

- розпоряджається у межах своїх повноважень майном Підприємства, у 

тому числі  його коштами (відчуження, списання, застава та передача в 

користування (оренду) майна, що належить до комунальної власності Олевської 

міської ОТГ і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, 

здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном); 

- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, 

пов’язаних з діяльністю Підприємства; 

- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, 

накладає дисциплінарні стягнення; 

- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу 

квартальної та річної звітності; 

- забезпечує виконання показників ефективного використання та 

зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які 

несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України; 

- без довiреностi дiє вiд iменi Підприємства, представляє інтереси 

Підприємства у відносинах з усіма пiдприємствами, організаціями, установами 

та громадянами як в Українi, так i за її межами; 

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

- несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і 

видатків Підприємства; 

- виконує інші обов’язки. 

6.7. Рішення директора, заступників директора і керівників структурних 

підрозділів обов’язкові для всіх підлеглих їм працівників. 

6.8. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 

Підприємства, приймаються адміністрацією Підприємства за участю трудового 

колективу і відображаються у колективному договорі. Право укладення 

колективного договору від імені Органу управління майном надається 

керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому 

ним органу. 

6.10. У разі зміни директора, обов’язковим є проведення ревізії фінансово-

господарської діяльності підприємства в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

 

7. Господарська діяльність Підприємства 

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів  

господарської  діяльності Підприємства є прибуток (дохід). 



7.2. Чистим прибутком Підприємства, який залишається після покриття 

матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 

відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 

податків та інших платежів до бюджету, розпоряджається Підприємство. 

Частина чистого прибутку згідно з рішенням Органу управління майном у 

розмірах, передбачених чинним законодавством України, перераховується до  

міського бюджету та на власні потреби. 

7.3. Підприємство може утворювати  за рахунок прибутку (доходу) цільові 

фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю. 

Джерелом коштів  на оплату праці працівників Підприємства є частина 

доходу,  одержаного в результаті його  господарської діяльності. 

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 

встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. 

7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є   

прибуток  (дохід), амортизаційні  відрахування, кошти, одержані від продажу 

цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, 

підприємств, організацій, громадян та інші надходження,   включаючи   

централізовані капітальні вкладення та кредити. 

7.5. Відносини Підприємства з іншими  підприємствами, організаціями  і 

громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 

договорів. 

7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з 

чинним законодавством України. 

7.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з 

чинним законодавством України. 

  

8. Припинення Підприємства 
8.1. Підприємство припиняється в результаті передачі всього свого 

майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам 

(злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації рішенням 

Органу управління майном, а у випадках, передбачених чинним 

законодавством, - за рішенням суду. 

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Органом управління майном. 

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви 

претензій кредиторам визначаються Органом управління майном. 

У разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з 

чинним законодавством України. 

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює 

наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає 

ліквідаційний баланс  і подає його Органу управління майном. 

8.4. При припиненні Підприємства працівникам, які звільняються, 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 

законодавства України. 

8.5. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи 

здаються у відповідні органи  у встановленому порядку. 



8.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із 

дня внесення до Єдиного державного реєстру України запису про його  

припинення. 

8.7. Майно Підприємства, що залишилось після розрахунків з бюджетом, 

оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за 

рішенням Органу управління майном. 

  

9. Заключні положення 
9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним 

законодавством України. 

9.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються 

Органом управління майном та реєструються згідно з чинним законодавством 

України. 

9.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної 

реєстрації відповідно до чинного законодавства України. 
 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1197 

ХLIII сесія                             VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про внесення доповнень до рішення ХІІІ сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання від 11.08.2017 року  

№ 211 «Про затвердження Програми територіальної оборони  

Олевської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» 

 

Розглянувши лист тимчасово виконуючого обов’язки військового комісара 

Олевського районного військового комісаріату майора М. Бацюна, керуючись 

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

ст. 14,15,18 Закону України «Про оборону», Указом Президента України від 

23.09.2016 року №406/2016 «Про Положення про територіальну оборону 

України», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Програми територіальної оборони Олевської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме:  

- доповнити розділ «Напрями діяльності та заходи Програми  

територіальної оборони Олевської об’єднаної територіальної громади на 

2017-2020 роки» підпунктом 11, згідно додатку; 

- пункт 3 «Відповідальні виконавці Програми» паспорта Програми 

доповнити словами «приватне підприємство «РІМ-БОГДАН (за згодою)». 

1. 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 ХLIII сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 08.08.2019 року №1197  

«Про внесення доповнень до рішення ХІІІ сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання від 11.08.2017 року  

№ 211 «Про затвердження Програми територіальної оборони  

Олевської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» 

 

Напрями діяльності та заходи  Програми  територіальної оборони Олевської об’єднаної територіальної громади на 

2017-2020 роки 

№ 

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень 

Очікуваний 

результат 

11. 

Придбання оргтехніки, 

побутової техніки, 

канцелярського товару, 

будівельних та паливно-

мастильних матеріалів 

2017- 

2020 

роки 

Виконавчий 

апарат міської 

ради, 

Олевський 

районний 

військовий 

комісаріат, 

ПП «РІМ-

БОГДАН» 

Міський бюджет 
 

В межах 

кошторисних 

призначень 

 
 

Забезпечення умов проживання, 

дозвілля особового складу, 

облаштування та надійного 

функціонування запасного 

командного пункту, командно-

спостережного пункту 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                  В.О. Шейко 

 

 

 

 



                                                                                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1198 

ХLIII сесія                             VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року 

 

Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту  

Олевської міської ради на продовження терміну дії  

договору оренди нежитлового приміщення  

 

Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради Левченка Валерія Петровича, 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 начальнику відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

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

від 07.12.2017 року №18 по оренді приміщення Майдан-Копищенської ЗОШ І-ІІ 

ст., розміщеного в одноповерховій будівлі за адресою: Житомирська область, с. 

Майдан-Копищенський, площею 29,2 м
2
, 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 Левченку В.П. підписати Договір оренди  

3. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

Левченку В.П. в 5-денний термін, після підписання, надати копію підписаного 

та затвердженого Олевською міською радою Договору оренди до 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  № 1199 

ХLIII сесія                             VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року 

 

Про надання дозволу КУ «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради 

на передачу в оренду частини приміщення 

(літ. 17) в нежитловій будівлі 

стоматологічної поліклініки 

 

Розглянувши лист головного лікаря комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради Казюка Олега Васильовича від 

08.07.2019 року № 1000/05-7, відповідно до ст. 60 Закону України «Про місцеве 

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

комунального майна» та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради  на 

передання в оренду частини приміщення (літ. 17) в нежитловій будівлі 

стоматологічної поліклініки, загальною площею 14,5 м
2
, що знаходиться за 

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

дану процедуру, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

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

3. КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради в 5-денний 

термін, після підписання, надати копію підписаного Договору оренди до відділу 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності виконавчого апарату міської ради. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ економічного   

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності 

виконавчого апарату 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  № 1200 

ХLIII сесія                             VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року 

 

Про надання дозволу на списання з балансу 

комунальної установи «Олевська центральна  

лікарня» Олевської міської ради 

транспортного засобу 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановою 

Кабінету Міністрів України  від 08.11.2007 року № 1314 «Про затвердження 

Порядку списання об'єктів державної власності», рішенням XXXI сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 06.09.2018 року № 749 «Про 

затвердження Положення «Про порядок списання, безоплатної передачі майна, 

яке належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади», розглянувши лист головного лікаря КУ «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради Казюка Олега Васильовича, а 

також враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 

списання транспортного засобу в зв’язку з його технічним зношенням та 

недоцільним відновленням, з подальшим використанням отриманих коштів на 

власні потреби, згідно  додатку. 

2. КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради провести 

процедуру списання транспортного засобу, відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І). 

 

Міський голова                        О.В.Омельчук 



Додаток  

                  до рішення ХLIII сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 08.08.2019 року №1200  

«Про надання дозволу на списання з балансу 

комунальної установи «Олевська центральна  

лікарня» Олевської міської ради 

транспортного засобу» 

Найменування 

об’єкта 

Рік 

випуску/ 

дата 

введення в 

експлуатаці

ю 

 

Номер об’єкта Станом на 05 квітня 2019 року 

Інвентарний 

(номенклатурний

) 

Заводський 

 

Паспортний 

 

Фактично 

виявлено 

 

За даними 

бухгалтерського обліку 

К-сть Первісна 

(переоцінена) 

вартість, 

грн. 

К-сть Первісна 

(переоцінена) 

вартість, 

гривень 

Автомобіль DAIMLER-

BENZ 609D, 

реєстраційний номер: 

4851 ІОА 

1987 101510009 WDB 

6680611084535

5 

ІОС №196201 1 52 731,00 

(п’ятдесят дві 

тисячі сімсот 

тридцять одна 

гривня 00 

копійок) 

1 105 400,00 (сто 

п’ять тисяч 

чотириста 

гривень 00 

копійок) 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                     В.О. Шейко 
 

 
 

 

 

 



                                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1201 

ХLIII сесія                         VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року 

 

Про надання дозволу на передачу з балансу  

на баланс необоротних товарно-матеріальних активів  

 

З метою збільшення та якісного покращення матеріально-технічної 

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

місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист в.о. старости с. 

Жубровичі Степанчука Валерія Васильовича 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 на передачу з балансу КУ «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на баланс Олевської міської ради необоротних 

товарно-матеріальних активів, згідно  додатку. 

2. Здійснити процедуру передачі та оформити акти приймання-передачі у 

відповідності до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова                                                                       О.В. Омельчук    



Додаток  

                  до рішення ХLIII сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 08.08.2019 року №1201 

«Про надання дозволу на передачу з балансу  

на баланс необоротних товарно-матеріальних активів» 

 

Перелік необоротних товарно-матеріальних активів, що підлягають передачі з балансу КУ «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради на баланс Олевської міської ради 

 

№ 

п/п 

Найменування Інвентарний номер Кількість, 

шт. 

Сума, грн. 

1.  Компресор ОК-50 101470105 1 5808,00 

2.  Стоматологічна установка АРТИС 101470104 1 22850,00 

3.  Мікромотор НС 6 м. ПК 101470103 1 1630,00 

4.  Дзеркало стоматологічне 11137197 2 24,00 

5.  Щипці зубні 11137181 13 52,00 

6.  Зонд зігнутий 11137186 1 4,00 

7.  Ескаватор 11137187 1 8,00 

8.  Гладилка серповидна 11137188 1 8,00 

9.  Шпатель для цементу 11137185 1 10,00 

10.  Елеватор прямий 11137190 2 50,00 

11.  Стіл стоматологічний 11137193 1 5,00 

12.  Роторозширювач 11137191 1 130,00 

13.  Стерилізатор 11137196 1 464,00 

Всього: 27 31043,00 

 

                  Секретар ради                                                                                                                                      В.О. Шейко 

 

 



                                                                                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1202 

ХLIII сесія                             VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про надання згоди комунальному підприємству  

«Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради 

на відчуження комунального майна 

 

 Керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26, п. 5 ст. 60 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.  Надати згоду КП «Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської 

ради на відчуження комунального майна, що належить то комунального майна 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади та перебуває на балансі 

КП «Олевська центральна аптека № 32» Олевської міської ради, а саме: 

автомобіль ВАЗ 21150, ідентифікаційний номер – ХТА 21150064106873, 

реєстраційний номер – АМ7809АС, об’єм двигуна – 1499 см
3
, рік випуску 

(відповідно до свідоцтва про реєстрацію) – 2005, колір – чорний, балансова 

вартість – 47 810,45 грн. (сорок сім тисяч вісімсот десять гривень 45 копійок); 

автомобіль ВАЗ 2121, ідентифікаційний номер – ХТА 212100L0799349, 

реєстраційний номер – 1915 ІОА, об’єм двигуна – 1499 см
3
, рік випуску 

(відповідно до свідоцтва про реєстрацію) – 1990, колір – червоний, балансова 

вартість – 3 550,12 грн. (три тисячі п’ятсот п’ятдесят гривень 12 копійок). 

2. Доручити завідуючій комунального підприємства «Олевська центральна 

аптека № 32» Олевської міської ради Суднач Ользі Петрівні здійснити 

відчуження, згідно чинного законодавства та відобразити в бухгалтерському 

обліку зміни в обліку майна на підставі договору купівлі-продажу. 

3. Спрямувати кошти, що надійдуть від продажу, на здійснення статутної 

діяльності. 

4. 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 

 



                                                                                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1203 

ХLIII сесія                             VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року 

 

Про внесення доповнень до рішення XXXVI сесії  

Олевської міської ради VII скликання від 17.01.2019 року  

№ 921 «Про затвердження переліку майна,  

що може бути передане в оренду» 

 

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

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

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

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

затвердження переліку майна, що може бути передане в оренду», а також 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до переліку майна, що може бути передане в оренду, 

затвердженого рішенням ХХXVI сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

17.01.2019 року № 921 «Про затвердження переліку майна, що може бути 

передане в оренду», доповнивши його об’єктами нерухомого майна, згідно  

додатку. 

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

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

місцевих засобах масової інформації. 

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

комунальної власності виконавчого апарату міської ради (Ковальчук О.Б.) 

провести незалежну експертну оцінку нерухомого комунального майна, що 

може бути передане в оренду.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

Міський голова                        О.В.Омельчук 



 
                                                                                                                  Додаток  

                        до рішення ХLIII сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 08.08.2019 року №1203  

Про внесення доповнень до рішення XXXVI 

сесії Олевської міської ради VII скликання від 

17.01.2019 року № 921 «Про затвердження 

переліку майна, що може бути передане в 

оренду» 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

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

2019 році 
 

 

№ Найменування майна Площа 
Адреса орендованого 

майна 

1. 

Частина приміщення (літ. 17) в 

нежитловій будівлі стоматологічної 

поліклініки КУ «Олевська 

центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

14,5 м
2
 

пров. Промисловий, 2, м. 

Олевськ, Житомирська 

область 

2. Будівля аптеки 1 100,3 м
2 

вул. Володимирська, 9, 

м. Олевськ 

Житомирська область 

3. Котельня 79,3 м
2
 

вул. Володимирська, 9, 

м. Олевськ 

Житомирська область 

4. Гараж 140,4 м
2
 

вул. Володимирська, 9, 

м. Олевськ 

Житомирська область 
 

 

Секретар ради                                                                                   В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                           
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1204 

ХLIIІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 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», з метою розрахунку стартової мінімальної орендної плати та 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити звіти про оцінку нерухомого майна, що належить до комунальної 

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

- виготовлений товариством з обмеженою відповідальністю «ГЕО 

ФІНАНС ГРУП» від 01.07.2019 року на частину нежитлового приміщення, що 

перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства «Олевський 

центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, загальною 

площею 2,0 м
2
, що розташоване за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, 

вул. Свято-Миколаївська, 46 з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта в 

розмірі 11200,00 (одинадцять тисяч двісті) грн. 00 коп.без урахування ПДВ;  

- виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-

промислової біржі від 02.08.2019 року Серія АЕ № 001100 на приміщення в 

нежитловій будівлі Олевського Центру художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді , загальною площею 34,6 м
2
, що розташоване за адресою: вул. 

Гетьмана Виговського, 30, м.Олевськ, Житомирської області з ринковою 

вартістю оцінюваного об’єкта 60 071,00 (шістдесят тисяч сімдесят одна) грн. 00 

коп. без урахування ПДВ; 

- виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-

промислової біржі від 09.07.2019 року Серія АЕ № 001098 на незавершене 

будівництво нежитлової будівлі 60 % готовності , загальною площею 289,6 м
2
, 

що розташоване за адресою: вул. Молодіжна, 2б, с. Зольня, Житомирської 



 

області з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 37 426,00 (тридцять сім тисяч 

чотириста двадцять шість) грн. 00 коп. без урахування ПДВ; 

- виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-

промислової біржі від 02.08.2019 року Серія АЕ № 001099 на частину 

приміщення (літ. 17) в нежитловій будівлі стоматологічної поліклініки, 

загальною площею 14,5 м
2
, що розташоване за адресою: пров. Промисловий, 2, 

м.Олевськ, Житомирської області з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 63 

097,00 грн. (шістдесят три тисячі дев’яносто сім) грн. 00 коп. без урахування 

ПДВ. 

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  № 1205 

ХLIIІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року  

 

Про надання згоди на участь в аукціоні 

з продажу незавершеного будівництва лазні 

 

 Керуючись Законом 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. Надати згоду Олевській міській раді Житомирської області, в особі міського 

голови Омельчука Олега Васильовича, прийняти участь в аукціоні з продажу 

незавершеного будівництва лазні, яка розташована за адресою: вул. Шевченка, 

26А, с. Стовпинка,  Олевський р-н, Житомирська обл., загальною площею 109,1 

м
2
. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

                                                       

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1206 

ХLІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про внесення змін у  рішення  

сесій Олевської міської ради 
 

       Розглянувши заяви: 

-  БІЛОКОРОВИЦЬКОГО СІЛЬСЬКОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА  

зареєстрованого за адресою вул. Польова, 7, смт. Нові Білокоровичі, 

Олевського району, Житомирської обл. про внесення змін до рішення 

ХХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 08.02.2018 року № 

484 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  комунальної власності для будівництва  та 

обслуговування будівель торгівлі  з метою передачі в користування на 

умовах оренди»; 

- Особи, 1, особи, 2, які проживають за адресою: вул. Адреса, 14, м. 

Олевськ, Житомирської обл. про внесення змін до рішення ХХXVІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 року № 1033 «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»; 

- Особи, 3, проживає за адресою: вул. Адреса, 17, м. Олевськ, 

Житомирської обл. про внесення змін до рішення ХLІ сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 06.06.2019 року № 1146 «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)». 

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»; 

- у рішенні  ХХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

14.02.2019 року № 964  «Про затвердження додаткового списку до 

розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай)»; 

- у додатку до  рішення ХXXV сесії Олевської міської ради VІІI скликання 

від 21.12.2018 року № 905  «Про вилучення земельної ділянки та надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі безоплатно у власність» , 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 п.2 рішення ХХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 08.02.2018 року № 484 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  комунальної 

власності для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі  з метою 

передачі в користування на умовах оренди», а саме: цифри «0,0550» після слів 

«орієнтовна площа» змінити на цифри «0,0695». 

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

скликання від 14.03.2019 року № 1033 «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», а саме: 

- у пункті 24. розділу «Прізвище, ім’я, по батькові» слова «Особа, 1» змінити на 

слова «Особа, 2». 
 

№ 

п/

п 

Прізвище, 

ім.’я, по 

батькові 

Місце 

проживання 
Адреса 

земельної 

ділянки 

Загаль

на 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель і 

споруд,  га 

Для 

індиві

дуальн

ого  

садівн

ицтва,     

га 

Для 

ведене 

особис

того 

селянс

ького 

господ 

арства, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 



 
24 Олійник 

Сергій 

Миколайович 

вул. 

Корольова, 

14,  

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Привокзальна, 

8б, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0164 - 0,0164 - 1824455100:02:019:0087 

 

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

скликання від 06.06.2019 року № 1146 «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)»», а саме: 

- у пункті 2. Розділів «Загальна площа» та «Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських   будівель і  споруд» цифри «0,2000» 

змінити на цифри «0,1325»: 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Загальна 

площа, 

га 

Для будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських   

будівель і  споруд, га 

2 Борець Тетяна 

Володимирівна 

вул. Льонозаводська, 17,    

м. Олевськ, Житмирської 

обл. 

вул. Л. Українки, 76,              

с. Варварівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1325 0,1325 

 

4.Внести  зміни у п.7., п.13. 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: 

- додати до пункту 7. « - кадастровий номер 1824485600:08:000:0256»; 

- викласти пункт 13. у новій редакції, а саме: «13. Виділити в натурі 

Поддубному Володимиру Володимировичу земельні ділянки загальною 

площею 2,6171 га в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,6716 га, 

кадастровий номер 1824485600:08:000:0256, земельна ділянка  (кормові угіддя) 

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

- «У пункті 2. розділу «№ паю» Додаткового списку 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, цифри «585»  після слів «Рілля» 

змінити на цифри «512», цифри «522»  після слів «кормові угіддя» змінити на 

цифри «512,1»: 
                                                                             Додатковий список 

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

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

Прізвище,ім.’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

№ паю 



 
п паспорта у 

2. Чапська 

Тетяна 

Іванівна 

01.111988 м. 

Хмельницький, 

вул.Тернопільсь

ка,34-Г,кв.27 

ВН 

444324 

30.10. 

2008 

року 

3244713166 ЖТ № 

0192482 

Рілля-512, 

кормові 

угіддя – 

512,1 

 

 

5. Внести  зміни у Додатковий список до рішення ХХХVІІ сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 14.02.2019 року № 964  «Про затвердження 

додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

сертифікатів на право на земельну частку (пай)» а саме: 

- «У пункті 1. розділу «№ паю» Додаткового списку до розподілу земельних 

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

реформованого КСП «Олевське» на території Олевської міської ради 

Житомирської області, цифри «359»  після слів «кормові угіддя» змінити на 

цифри «40»: 
                                                                                Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Бондар 

Василь 

Миколайов

ич 

02.01.1951 Житомирська 

область, 

Олевський р-н, 

с.Замисловичі, 

вул.Шевченка,3 

ВМ 

575929 

08 

грудня 

1998 

року 

1862912810 ЖТ № 

0314478 

Рілля-40, 

кормові 

угіддя - 

40 

 

6. Внести зміни у Додаток до рішення ХXXV сесії Олевської міської ради VІІI 

скликання від 21.12.2018 року № 905  « Про вилучення земельної ділянки та 

надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі безоплатно у власність», а саме: 

- у пункті 1. розділу «Орієнтовна площа» цифри «0,12» змінити на цифри 

«0,10», у розділі «Для індивідуального садівництва» цифри «0,02» вилучити. 

  
 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа 

га 

Для 

будівницт

ва та 

обслугову

вання 

житловог

о 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка) 

га. 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва,  

га 

  

Для 

ведення 

особисто 

го 

селянськ

ого 

господ 

царства 

,га 

Для 

будівниц

тва 

індивіду

альних  

гаражів, 

га. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Рудницький 

Володимир 

Володимирович 

м. Олевськ,  

вул. Свято-

Миколаївська, 

31, кв. 19 

м. Олевськ,  

вул. Григорія Сковороди, 

30 

0,10      0,10      - - - 



 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради 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  № 1207 

ХLІІІ сесія                           VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки комунальної 

власності з метою передачі її в користування 

на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяви Особи, 1, яка проживає за адресою: вул. Адреса, 3, 

м.Олевськ, Житомирська обл.; Особи, 2, який 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 будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

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

загальною  площею  0,0277  га за адресою:  вул. Адреса, 26-а, с.Сущани, 

Олевський район, Житомирська область, кадастровий номер 

1824486801:02:002:0094, який розроблено ФОП    СЕРЕДА О.В. 

2. Затвердити Особі, 2 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

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

загальною  площею  0,2245  га за адресою:  вул. Адреса, 13-м, м.Олевськ, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:01:011:0048, який 

розроблено ПП «АНДВОЛ». 



 

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

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ). 

4. Гр. Гайчені Ірині Григорівні, Сидорчуку Віталію Миколайовичу в місячний 

термін укласти та зареєструвати договори оренди земельних ділянок, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

достовірність, якість проекту землеустрою. 

6. 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. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                     О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1208 

ХLІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про поновлення терміну дії 

та внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки 

комунальної власності  

 

          Розглянувши заяву  Особи, 1, проживає за адресою: вул. Адреса,38-а, 

м.Олевськ, Житомирська область, відповідно до ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 33 Закону України «Про оренду землі», 

ст.ст. 83, 124 Земельного кодексу України враховуючи висновок постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Поновити термін дії договору оренди землі земельної ділянки комунальної 

власності, яка розташована за адресою: вул. Адреса, 2-а, м. Олевськ, 

Житомирська область, загальною площею 926 м
2
, кадастровий номер земельної 

ділянки 1824455100:01:023:0004, укладений 07.02.2006 р. між Олевською 

міською радою та ФОП, терміном на 5 років. 

1.1. Встановити орендну плату за користування вказаної земельної ділянки в 

розмірі 12 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. 

1.2. Внести зміни до чинного договору оренди землі (площею 0,0926 га 

кадастровий номер 1824455100:01:023:0004) укладеного з ПП від 07.02. 2006 р. 

шляхом укладання додаткової угоди до договору та викласти п.1. розділу 

«Предмет договору», п.5, розділу «Об’єкти оренди», п.8. розділу «Строк дії 

договору», п.9., п.10., п.11., п.13. розділу «Орендна плата», п.16. розділу 

«Умови використання земельної ділянки» у новій редакції, згідно додатку, 

додається. 

1.3. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди земельної 

ділянки від 07.02. 2006 р. набуваються у повному обсязі з моменту підписання 

додаткової угоди та її державної реєстрації. 



 

1.4. Орендарю в місячний термін звернутися з додатковою угодою до договору 

оренди від 07.02.2006 року для проведення державної реєстрації. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова                            О.В. Омельчук 
                                 Додаток  

                                                                                                           до рішення ХLIIІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 08.08.2019 року №1208 

«Про поновлення терміну дії та внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки 

                                                                                                  комунальної власності » 

 
                                                                                        Додаткова угода  

 

                                                    До договору оренди земельної ділянки від 07.02.2006 р. 

                                                           ( кадастровий номер 1824455100:01:023:0004). 

м. Олевськ 

                                                                                                                               «          »________________2019р. 

 
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   Твержиян Віктор Володимирович з другого боку, які разом іменуються «СТОРОНИ», уклали цю 

Додаткову угоду про наступне: 

1. На підставі рішення ХLІІІ сесії Олевської міської ради VII скликання від 08.08.2019 року № 1208  «Про поновлення 

терміну дії та внесення змін до договору оренди земельної ділянки комунальної власності » сторони прийшли до згоди 

поновити на 5 (п’ять) років термін дії Договору оренди землі від 07.02.2006р. земельної ділянки площею 0,0926 га 
(кадастровий номер 1824455100:01:023:0004), яка розташована за адресою: Житомирська область, Олевський район, м. 

Олевськ, вул. Свято-Воздвиженська,2-а. 

2. Сторони домовилися внести наступні зміни до договору: 

- п.1. розділу  «Предмет договору» викласти у новій редакції, а саме: 
«1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку  для будівництва та 

обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування ,                                                

                 (цільове призначення)  з кадастровим номером  1824455100:01:023:0004 

яка розташована:в Житомирська область, Олевський район, м.Олевськ, вул. Свято-Воздвиженська, 2-а.  
                                                          (місцезнаходження) » 

- п.5. розділу «Об’єкти оренди» викласти у новій редакції, а саме: 

 «5. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 287704,70 гривень(двісті вісімдесят сім тисяч 

сімсот чотири грн.70 коп. ).». 
- п.8. розділу «Строк дії договору» викласти у новій редакції, а саме: 

«8. Договір укладено на п’ять років до « 31 » серпня 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.». 

- п.9., п.11 розділу «Орендна плата» викласти у новій редакції, а саме: 

  «9.Орендна плата вноситься орендарем: у грошовій формі 12% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, площею 926 м2, що становить 34524 грн. 56 коп.( тридцять чотири тисячі п’ятсот двадцять чотири  гривні 56 
копійок) на рік.  

             10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності 

здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за 

затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору 

оренди чи продовження його дії. 
11. Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно в розмірі 1/12 частини річної орендної плати не пізніше 30 

числа наступного за звітним місяцем  

13 Розмір орендної плати переглядається щороку у разі: 
 зміни  розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених 

законодавством; 

    погіршення стану орендованих земельних ділянок не з вини орендаря, що підтверджено документами; 

              зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки (земельних ділянок) державної та комунальної власності;  

 в інших випадках, передбачених законом. 

  У разі щорічного розрахунку Центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів за попередній 

рік величини  коефіцієнта індексації нормативної  грошової оцінки землі  більшої  за  1,0  та  якщо  величина коефіцієнта 

індексації (Кі) за попередній рік не врахована у договорі оренди землі за поточний рік,  річний  розмір  орендної  плати 
станом  на  1 січня  поточного  року  автоматично  індексується (збільшується на  коефіцієнт індексації)  без внесення змін 

до даного договору”.».  



 
- п.16. розділу «Умови використання земельної ділянки» викласти у новій редакції, а саме: «Цільове призначення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування.». 

3. Всі інші умови укладеного Договору, залишаються без змін, сторони підтверджують по них свої зобов’язання. 

4. Ця Додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору від  07.02.2006 р., набирає чинності з моменту її 

підписання Сторонами та її державної реєстрації. 

5. 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  

Твержиян Віктор Володимирович 

 

 ідентифікаційний номер:  

2252212715 

 

місце знаходження, адреса:Житомирська область, 

Олевський район, м.Олевськ,  

вул. Володимирська, 38-а 

 

 

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  № 1209 

ХLІІІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою                                                                       

щодо відведення земельної ділянки,                                                                               

яка перебуває у приватній власності,                                                                              

з метою зміни цільового призначення  

для будівництва та обслуговування будівель  

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

    

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

Олевськ, Житомирської області, 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 

0,0100 га, кадастровий номер 1824455100:01:015:0069, з метою зміни цільового 

призначення з коду КВЦПЗ 02.05. – для будівництва індивідуального гаражу на 

код КВЦПЗ 03.03 – для будівництва та обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги, яка розташована за адресою: вул. 

Герцена, м. Олевськ, Житомирської області, який розроблений ПП «АНДВОЛ». 

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

достовірність та якість проекту землеустрою. 



 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 Міський голова                                                                            О.В. Омельчук 

 

 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1210 

ХLІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши заяви громадян, 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 Шинкарю Петру Олександровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(Код 01.01 за КВЦПЗ) загальною площею 1,3646 га на території Олевської 

міської ради Житомирської області, яка розроблена  ПП «Земля Поліського 

Краю, Косянчук Ярослав Володимирович». 

1.1..Виділити Шинкарю Петру Олександровичу в натурі земельні ділянки 

загальною площею 1,3646 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,7364 га, 

кадастровий номер 1824487600:02:000:0732, земельна ділянка (сіножаті) 

площею 0,6282 га, кадастровий номер 1824487600:02:000:0731. 

2. Затвердити Шинкар Ользі Улянівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва(Код 



 

01.01 за КВЦПЗ) загальною площею 2,5062 га на території Олевської міської 

ради Житомирської області, яка розроблена  ПП «Земля Поліського Краю, 

Косянчук Ярослав Володимирович». 

2.1.Виділити Шинкар Ользі Улянівні в натурі земельні ділянки загальною 

площею 2,5062 га, в т.ч.: 

- земельна ділянка (рілля) площею 0,7400 га, кадастровий номер 

1824487600:07:000:0713; 

- земельна ділянка (рілля) площею 0,7780 га, кадастровий номер 

1824487600:02:000:0830; 

 - земельна ділянка (сіножаті) площею 0,3600 га, кадастровий номер 

1824487600:05:000:0797; 

- земельна ділянка (сіножаті) площею 0,6282 га, кадастровий номер 

1824487600:02:000:0730;. 

3. Затвердити Хромець Галині Адамівні технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва(Код 

01.01 за КВЦПЗ) загальною площею 1,4922 га на території Олевської міської 

ради Житомирської області, яка розроблена  ПП «АНДВОЛ». 

3.1.Виділити Хромець Галині Адамівні в натурі земельні ділянки загальною 

площею 1,4922 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9536 га, 

кадастровий номер 1824482400:05:000:0511, земельна ділянка (пасовища) 

площею 0,5386 га, кадастровий номер 1824482400:02:000:0566. 

4. Затвердити Трохимчуку Петру Григоровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва(Код 01.01 за КВЦПЗ) загальною площею 2,1893 га на території 

Олевської міської ради Житомирської області, яка розроблена  ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

4.1. Виділити Трохимчуку Петру Григоровичу в натурі земельні ділянки 

загальною площею 2,1893 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,4824 га, 

кадастровий номер 1824481300:02:000:0531, земельна ділянка (сіножаті) 
площею 1,7069 га, кадастровий номер 1824481300:01:000:0510. 

5. Затвердити Трохимчук Євгенії Василівні технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва(Код 01.01 за КВЦПЗ) загальною площею 2,647 га на території 

Олевської міської ради Житомирської області, яка розроблена  ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

5.1. Виділити Трохимчук Євгенії Василівні в натурі земельні ділянки загальною 

площею 2,647 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5339 га, кадастровий 

номер 1824481300:02:000:0530, земельна ділянка (сіножаті) площею 2,1131 га, 

кадастровий номер 1824481300:01:000:0509. 

6. Затвердити Рабошу Валерію Петровичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 



 

(Код 01.01 за КВЦПЗ) загальною площею 1,4294 га на території Олевської 

міської ради Житомирської області, яка розроблена  ФОП СЕРЕДА О.В. 

6.1. Виділити Рабошу Валерію Петровичу в натурі земельні ділянки загальною 

площею 1,4294 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0375 га, 

кадастровий номер 1824484000:08:000:0900, земельна ділянка (сіножаті) 
площею 0,3919 га, кадастровий номер 1824484000:10:000:0482. 

7. Затвердити Ковальчуку Юхиму Кузьмичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(Код 01.01 за КВЦПЗ) загальною площею 1,8614 га на території Олевської 

міської ради Житомирської області, яка розроблена  ФОП СЕРЕДА О.В. 

7.1. Виділити Ковальчуку Юхиму Кузьмичу  в натурі земельні ділянки 

загальною площею 1,8614 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9186 га, 

кадастровий номер 1824486400:05:000:0055, земельна ділянка (пасовища) 

площею 0,9428 га, кадастровий номер 1824486400:09:000:0033. 

8. Затвердити Будніку Віктору Адамовичу технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва(Код 01.01 за КВЦПЗ) загальною площею 1,6667 га на території 

Олевської міської ради Житомирської області, яка розроблена  ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

7.1. Виділити Будніку Віктору Адамовичу  в натурі земельні ділянки загальною 

площею 1,6667 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,6837 га, 

кадастровий номер 1824481300:02:000:0630, земельна ділянка (сіножаті) 

площею 0,9830 га, кадастровий номер 1824481300:01:000:0609. 

8. Відмітити, що приступати до використання земельних ділянок до 

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

посвідчує право власності на них та державної реєстрації забороняється. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

10. 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  № 1211 

ХLІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою                                                                       

щодо відведення земельних ділянок,                                                                               

з метою зміни цільового призначення 

та передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

    

   Розглянувши заяви громадян, надані документи, керуючись ст. 12, 

20,40,81, 95, 96, 116,118,120,121, 122, 123, 141,186 Земельного кодексу України, 

ст. ст.8, 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 Власюку Олександру Михайловичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер 

1824484000:08:000:0899, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, який розроблений ФОП 

СЕРЕДА О.В. 

1.1. Передати Власюку Олександру Михайловичу, безоплатно у власність 

земельну ділянку загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер 

1824484000:08:000:0899, для ведення особистого селянського господарства. 

2. Затвердити Стрельчуку Вадиму Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, загальною площею 1,9400 га, кадастровий номер 



 

1824487200:12:000:0533, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

17.00. – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, який розроблений ФОП 

СЕРЕДА О.В. 

2.1. Передати Стрельчуку Вадиму Анатолійовичу, безоплатно у власність 

земельну ділянку загальною площею 1,9400 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0533, для ведення особистого селянського господарства. 

3. Затвердити Окулічу Анатолію Васильовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, загальною площею 1,9406 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0530, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

17.00. – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, який розроблений ФОП 

СЕРЕДА О.В. 

3.1. Передати Окулічу Анатолію Васильовичу, безоплатно у власність земельну 

ділянку загальною площею 1,9406 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0530, для ведення особистого селянського господарства. 

4. Затвердити Ястремському Валентину Володимировичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, загальною площею 1,9400 га, кадастровий 

номер 1824487200:12:000:0532, з метою зміни цільового призначення її  з коду 

КВЦПЗ 17.00. – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів, який 

розроблений ФОП СЕРЕДА О.В. 

4.1. Передати Ястремському Валентину Володимировичу, безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 1,9400 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0532, для ведення особистого селянського господарства. 

5. Затвердити Ковальчуку Анатолію Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер 

1824484000:08:000:0898, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, який розроблений ФОП 

СЕРЕДА О.В. 

5.1. Передати Ковальчуку Анатолію Миколайовичу, безоплатно у власність 

земельну ділянку загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер 

1824484000:08:000:0898, для ведення особистого селянського господарства. 

6. Затвердити Миколайчуку Валерію Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, загальною площею 1,9400 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0537, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

17.00. – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 



 

Житомирської області за межами населених пунктів, який розроблений ФОП 

СЕРЕДА О.В. 

6.1. Передати Миколайчуку Валерію Миколайовичу, безоплатно у власність 

земельну ділянку загальною площею 1,9400 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0537, для ведення особистого селянського господарства. 

7. Затвердити Хвостову Олегу Анатолійовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, загальною площею 1,9400 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0529, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

17.00. – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

за межами населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА О.В. 

7.1. Передати Хвостову Олегу Анатолійовичу, безоплатно у власність земельну 

ділянку загальною площею 1,9400 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0529, для ведення особистого селянського господарства. 

8. Затвердити Кравчуку Сергію Миколайовичу  проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер 

1824486400:09:000:0052, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, який розроблений ФОП 

СЕРЕДА О.В. 

8.1. Передати Кравчуку Сергію Миколайовичу , безоплатно у власність 

земельну ділянку загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер 

1824486400:09:000:0052, для ведення особистого селянського господарства. 

9. Затвердити Макарчук Катерині Василівні   проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер 

1824484000:07:000:0228, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, який розроблений ФОП 

СЕРЕДА О.В. 

9.1. Передати Макарчук Катерині Василівні, безоплатно у власність земельну 

ділянку загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер 

1824484000:07:000:0228, для ведення особистого селянського господарства. 

10. Затвердити Білюку Віктору Олександровичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, загальною площею 1,9400 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0535, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

17.00. – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, який розроблений ФОП 

СЕРЕДА О.В. 

10.1. Передати Білюку Віктору Олександровичу, безоплатно у власність 

земельну ділянку загальною площею 1,9400 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0535, для ведення особистого селянського господарства. 



 

11. Зобов’язати громадян в місячний термін зареєструвати право власності на 

земельну ділянку. 

12. Попередити громадян про заборону використання земельної ділянки до 

реєстрації права власності та змінні цільового призначення земельної ділянки. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

14.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  № 1212 

ХLІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель 

 

Розглянувши технічні документації з нормативно грошової оцінки земель 

сіл  Рудня, Джерело, Юрове, Майдан, Сарнівка Олевської міської ради 

Житомирської області,  виготовлені ДП «Житомирським науково-дослідним та 

проектним інститутом землеустрою», керуючись ст.12 Земельного кодексу 

України, ст.23.Закону України «Про оцінку земель», Законом України «Про 

експертизу землевпорядної документації», Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики», ст. 271 Податкового кодексу України, 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 з нормативно-грошової оцінки земель 

с.Рудня Олевської міської ради Житомирської області та середню (базову) 

вартість 1м
2
 земель с.Рудня – 58,50 грн/м

2
. Граничне значення зонального 

коефіцієнту Км2 становить 1,00. Площа с.Рудня складає 56,0000 га. 

2. Затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель 

с.Джерело Олевської міської ради Житомирської області та середню (базову) 

вартість 1м
2
 земель с.Джерело – 85,11 грн/м

2
. Граничне значення зонального 

коефіцієнту Км2 становить 1,00. Площа с. Джерело складає 81,5000 га. 

3. Затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель 

села Юрове Олевської міської ради Житомирської області та середню (базову) 

вартість 1м
2
 земель с. Юрове – 88,12 грн/м

2
. Граничне значення зонального 

коефіцієнту Км2 становить 1,00. Площа с. Юрове складає 189,0000 га. 

4. Затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель 

с.Майдан Олевської міської ради Житомирської області та середню (базову) 

вартість 1м
2
 земель с. Майдан – 100,86 грн/м

2
. Граничне значення зонального 

коефіцієнту Км2 становить 1,00. Площа с. Майдан складає 188,8000 га. 

5. Затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель 

с.Сарнівка Олевської міської ради Житомирської області та середню (базову) 



 

вартість 1м
2
 земель с. Сарнівка – 98,59 грн/м

2
. Граничне значення зонального 

коефіцієнту Км2 становить 1,00. Площа с. Сарнівка складає 64,6000 га. 

6. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населених пунктів: 

с.Рудня, с.Джерело, с.Юрове, с.Майдан, с.Сарнівка з 1 січня 2020 року. 

7. Нормативна грошова оцінка земель с. Рудня, с. Джерело, с. Юрове, с.Майдан, 

с. Сарнівка підлягає щорічній індексації відповідно до вимого чинного 

законодавства. 

8. Управлінню земельних відносин  Олевської міської ради внести зміни до 

діючих договорів оренди землі щодо зміни розміру орендної плати шляхом 

укладання додаткових угод. 

9. Олевській міській раді оприлюднити дане рішення відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

10.  З 01 січня 2020 р. вважати такими, що втратили чинність: 

-  «Технічна документація по визначенню нормативної грошової оцінки земель 

сільських населених пунктів Майданської сільської ради (сіл Майдан, Сарнівка 

та Джерело) Олевського району Житомирської області»; 

- «Технічна документація по визначенню нормативної грошової оцінки земель 

сільського населеного пункту Юрівської сільської ради (с.Юрове) Олевського 

району Житомирської області»; 

- «Технічна документація по визначенню нормативної грошової оцінки земель 

сільських населених пунктів Журжевицької сільської ради (сіл Журжевичі та 

Рудня) Олевського району Житомирської області», в частині села Рудня. 

11. 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  № 1213 

ХLІІІ сесія                         VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку  

з метою передачі її в постійне користування 

 

        Розглянувши заяву ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «КВАДРАТ», зареєстрованого за 

адресою: вул. Герцена,22, м. Олевськ Житомирська обл.  про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі її в постійне користування, яка розташована за 

адресою: вул.Герцена, 22,  м. Олевськ, Житомирська обл., керуючись ст.ст. 

12,92, 95, 96, 116, 123, 125, 126 122, Земельного кодексу України, ст.26 Закону 

України  «Про землеустрій», ст. 33 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 ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «КВАДРАТ» проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності загальною площею 0.1650 га  (Код 02.03 за 

КВЦПЗ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з метою передачі її в постійне користування кадастровий номер 

 1824455100:01:015:0072, яка розташована за адресою: вул.Герцена, 22,  м. 

Олевськ, Житомирська обл., розроблений ФОП Середа О.В. 

2. Передати ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО 

БУДИНКУ «КВАДРАТ» в постійне користування для будівництва і  

обслуговування багатоквартирного житлового будинку (Код 02.03 за КВЦПЗ), 

земельну ділянку комунальної власності загальною площею 0.1650 га 

кадастровий номер 1824455100:01:015:0072, яка розташована за адресою: 

вул.Герцена, 22,  м. Олевськ, Житомирська обл.  



 

3. ОБ’ЄДНАННЮ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ 

«КВАДРАТ» :    

1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, відповідно до чинного законодавства; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у відповідності 

до вимог Земельного кодексу України. 

4. 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  № 1214 

ХLІІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року 

 

Про розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення 

 

     Розглянувши заяву ПОСП «Іскра», зареєстрованого за адресою: 

вул.Гагаріна, 70, с.Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська область щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки комунальної власності, керуючись   

ст. 12, 95, 96, Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25,50 Закону України 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ПОСП «Іскра» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення, кадастровий номер 1824485300:04:000:0144 загальною площею 

16,81 га, яка розташована на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів із цільового призначення землі запасу 

(Код 16.00 за КВЦПЗ) на цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ). 

2. ПОСП «Іскра» звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. ПОСП «Іскра» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни цільового призначення, погоджений у 

встановленому законодавством  порядку, подати на затвердження чергової 

сесії міської ради.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 



 

Міський голова                                               О.В. Омельчук 

                                                   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1215 

ХLІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 08.08.2019 року 

 

Про затвердження переліку земельних 

ділянок комунальної власності призначених 

для продажу у власність на земельних аукціонах 

 

З метою здійснення заходів, спрямованих на врегулювання питань 

набуття права власності та оренди на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення на аукціонах, реалізації державної 

політики в сфері регулювання земельних відносин, керуючись  Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельним кодексом 

України, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити перелік вільних земельних ділянок комунальної власності  із 

земель запасу міської ради призначених для продажу у власність на земельних 

аукціонах  для комерційного використання розташованих: 

- вул. Герцена, 24-а, м. Олевськ, Житомирська обл. – орієнтовна площа - 

0,07 га (для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства ). 

2. Надати Житомирській товарній агропромисловій біржі дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності орієнтовною площею 0,07 га із цільовим призначенням для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства (Код 12.04 за КВЦПЗ), землі транспорту, 

розташованої в межах населеного пункту за адресою: вул. Герцена, 24-а м. 

Олевськ, Житомирська область, з метою продажу на земельних торгах 

(аукціоні); 

 2.1. Укласти Договір про підготовку лотів до продажу на земельних торгах 

(аукціоні та проведення земельних торгів (аукціону) з Житомирською товарною 

агропромисловою біржею. 

3. На виконання умов договору про підготовку лотів до продажу на земельних 

торгах (аукціоні) Житомирській товарній агропромисловій біржі:  

3.1. виступити замовником розроблення документації із землеустрою; 



 

3.2. забезпечити державну реєстрацію земельної ділянки; 

3.3. після погодження у встановленому порядку документацію із землеустрою, 

подати для розгляду та затвердження на черговій сесії міської ради. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова           О.В. Омельчук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1216 

ХLІІІ сесія                              VІІ скликання

  

 

від 08.08.2019 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки комунальної 

власності з метою передачі її в користування 

на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяву Лимар Поліни Василівни, проживає за адресою: 

вул.Зарічна,15, с.Варварівка, Олевський р-н, Житомирська обл.; спільну заяву 

Фещук Людмили Олексіївни, Верещаєва Петра Павловича, проживають за 

адресою: пров. Московський, 25-а, 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 Лимар Поліні Василівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) з метою передачі її в користування на 

умовах  оренди загальною  площею  0,0300  га за адресою:  вул. Лесі Українки, 

36-а, с. Варварівка, Житомирська область, кадастровий номер 

1824486202:05:001:0155, розроблений ПП «АНДВОЛ». 

2. Затвердити Фещук Людмилі Олексіївні спільно з Верещаєвим Петром 

Павловичем проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

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

загальною  площею  0,0095  га за адресою:  вул. Свято-Воздвиженська, 1-б, м. 

Олевськ, Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:02:029:0057, 

розроблений ФОП СЕРЕДА О.В. 

3. Встановити Лимар Поліні Василівні, Фещук Людмилі Олексіївні спільно з 

Верещаєвим Петром Павловичем орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-



 

грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

4. Гр. Лимар Поліні Василівні, Фещук Людмилі Олексіївні спільно з 

Верещаєвим Петром Павловичем в місячний термін укласти та зареєструвати 

договори оренди земельних ділянок, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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

достовірність та якість проектів землеустрою. 

6. У разі закінчення терміну користування земельними ділянками, повернути 

дані земельні ділянки 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. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова                                   О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1217 

ХLІІІ сесія                         VІІ скликання

  

 

від 08.08.2019 року 

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову оцінку  земельної  ділянки  

 

     Розглянувши заяву Басюка Сергія Миколайовича, проживає за адресою: 

вул.Ковпака,27, м.Олевськ, 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 Басюку Сергію Миколайовичу на  виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення площею  0,4281 га, з метою надання у власність шляхом викупу 

для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель 

громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької 

та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку Код 03.10 за КВЦПЗ)  

розташованої за адресою: вул. Київська, 58-ж, м.Олевськ, Житомирська 

область, кадастровий номер1824455100:02:004:0028. 

2.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  № 1218 

ХLІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 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 заяву Чирко Марії Василівни, проживає за адресою: вул. 

Набережна,84, с. Зубковичі, 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 «Уборть» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів, згідно додатку. 

2. Надати дозвіл гр. Чирко М.В. власниці сертифікату 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 Житомирської області за 

межами населеного пункту, відповідно до додаткового списку. 

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

оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824483200:03:000:0587; 

- кадастровий номер1824483200:03:000:0588; 

- кадастровий номер1824483200:03:000:0715 . 

4. Виділити Чирко Марії Василівни в натурі  земельні ділянки загальною 

площею 2,2453 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0578 га, 

кадастровий номер1824483200:03:000:0587; земельна ділянка (рілля) площею 

0,6251 га, кадастровий номер 1824483200:03:000:0588; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,5624 га, кадастровий номер1824483200:03:000:0715. 

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 ХLІІІ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                      VІІ скликання від 08.08.2019 року № 1219    

                                                                                                          «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 земельних ділянок в 

                                                                                                       натурі» 

Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім.’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Чирко 

Марія 

Василівна 

19.09.1945 Житомирська 

область, 

Олевський р-н, 

с.Зубковичі, 

вул.Набережна,

84 

ВМ 

575198 

23.10. 

1998 

року 

1669809489 ЖТ № 

0278089 

Рілля-650, 

кормові 

угіддя – 

302 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 



 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1219 

ХLІІІ сесія                     VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року 

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяви ОЛЕВСЬКОГО МІСЬКОГО СПОЖИВЧОГО 

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

Житомирська область; КИШИНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО СПОЖИВЧОГО 

ТОВАРИСТВА, зареєстрованого за адресою: вул. Володимирська, 3, м. 

Олевськ, Житомирська область, керуючись ст.128 Земельного Кодексу України, 

Законом України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0089 га, яка 

розташована за адресою: вул. Бортницька, 52-а, с.Майдан-Копищенський, 

Олевський р-н, Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 2 

662,00 грн. (без ПДВ) (дві тисячі шістсот шістдесят дві гривні 00 коп.) (без 

ПДВ)). 

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 29,91 грн. (без ПДВ), яка 

перебуває у користуванні на умовах оренди та має цільове призначення для 

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

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Бортницька, 52-а, с.Майдан-Копищенський,  

Олевський р-н, Житомирська область, кадастровий номер 

1824484802:09:002:0022 між міською радою та Олевським міським споживчим 

товариством, за ціною 2 670,00 грн. (без ПДВ) (дві тисяч шістсот сімдесят 

гривень 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1кв.м = 30,00 грн. 

2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0828 га, яка 



 

розташована за адресою: вул.Партизанська,10, с.Копище, Олевський р-н, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 31 795,20 грн. (без 

ПДВ) (тридцять одна тисяча сімсот дев’яносто п’ять гривень 20 коп.) (без 

ПДВ)). 

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить 38,40 грн. (без ПДВ), яка 

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

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

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Партизанська,10 с.Копище, Олевський р-н, 

Житомирська область, кадастровий номер1824484801:02:005:0034 між міською 

радою та Олевським міським споживчим товариством, за ціною 32292,00 грн. 

(без ПДВ) (тридцять дві тисячі двісті дев'яносто дві грн. 00 коп.) (без ПДВ)). 

Вартість 1кв.м = 39,00 грн. 

3. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0448 га, яка 

розташована за адресою: вул.Житомирська,65, с.Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 18 229,12 грн. (без 

ПДВ) (Вісімнадцять тисяч двісті двадцять дев’ять гривень 12 коп.) (без ПДВ)).  

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить 40,69 грн. (без ПДВ), яка 

перебуває у користуванні на умовах оренди та має цільове призначення для 

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

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Житомирська,65 с.Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська область, кадастровий номер1824484001:11:006:0040 між міською 

радою та Олевським міським споживчим товариством, за ціною 18 368,00 грн. 

(без ПДВ) (вісімнадцять тисяч триста шістдесят вісім грн. 00 коп.) (без ПДВ)). 

Вартість 1кв.м = 41,00 грн. 

4. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0158 га, яка 

розташована за адресою: вул.Першотравнева,19-а, с.Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 6 059,30 грн. (без ПДВ) 

(Шість тисяч п’ятдесят дев’ять гривень 30 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. 

земельної ділянки становить: 38,35 грн. (без ПДВ), яка перебуває у 

користуванні на умовах оренди, та має цільове призначення для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Першотравнева,19-а с.Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська область, кадастровий номер1824484001:11:008:0020, між міською 

радою та Олевським міським споживчим товариством, за ціною 6 162,00 грн. 

(без ПДВ) (шість тисяч сто шістдесят дві гривні 00 коп.) (без ПДВ)). 

 Вартість 1кв.м = 39,00 грн. 



 

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 Н Я  № 1220 

ХLІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року 

 

Про прийняття відумерлої 

спадщини у комунальну 

власність Олевської міської ради 

 

Розглянувши рішення Олевського районного суду Житомирської області 

від 08 травня 2019 року про визнання спадщини відумерлою, керуючись ч.3 

ст.1277 Цивільного кодексу України, 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.Прийняти у комунальну власність Олевської міської ради відумерлу 

спадщину, яка відкрилася після смерті Власовця Івана Максимовича, померлого 

02.02.2014 року, а саме: земельні ділянки загальною площею 2,6810 га, за 

кадастровими номерами 1824485600:02:000:0034 та 1824485600:02:000:0031 

відповідно до державного акту на право приватної власності на земельну 

ділянку серії ЯБ № 846555. 

1.1. Олевській міській раді  у місячний термін зареєструвати право власності на 

вказані земельні ділянки. 

2. 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  № 1221 

ХLІІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

для іншої житлової забудови 

 

        Розглянувши заяву комунальної установи «Центр соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді Олевської міської ради», зареєстрованої за адресою: вул. 

Володимирська, 1 м. Олевськ Житомирської області про надання дозволу на 

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою отримання її у постійне користування, яка 

розташована за адресою: вул. Річна,1 с.Тепениця, Олевський район, 

Житомирська область, керуючись ст.ст. 12,92, 122, 123 Земельного кодексу 

України, ст.26 Закону України  «Про землеустрій», ст. 26, 33 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. Надати дозвіл комунальній установі «Центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді Олевської міської ради» на договірних умовах з проектною 

землевпорядною організацією, що має відповідний дозвіл, на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності  з метою отримання її в постійне користування, для іншої 

житлової забудови (Код 02.07 за КВЦПЗ) орієнтовною площею 0,344 га, яка 

розташована за адресою: вул. Річна, 1 с.Тепениця, Олевський р-н, 

Житомирська область. 

2. Комунальній установі «Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради» виготовлений проект землеустрою в місячний 

термін подати  на затвердження до міської ради.  



 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської радиз 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  № 1222 

XLIIІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 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 в місячний 

термін подати на затвердження чергової сесії ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки 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 XLIIІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 08.08.2019 року №1222 «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарсько

го   будівель 

і  споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 Ліпей Ольга Сергіївна вул. Лісова, 30, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Лісова, 30, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0850 0,0850 

2 Коц Ніна Сергіївна вул. Григорія Сковороди, 12 

кв.1, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Григорія Сковороди, 12 

кв.1, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0400 0,0400 

3 Фомін Михайло 

Ничипорович 

вул. Свято-Миколаївська, 51а, 

кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Співдружності, 16, м. 

Олевськ, Житомирської обл. 

0,1000 0,1000 

4 Микитюк Володимир 

Михайлович 

вул. Набережна, 7, с. 

Калинівка, Олевський р-н,, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, 7, с. 

Калинівка, Олевський р-н,, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

5 Мельничук Юрій 

Степанович 

вул. Ковпака, 2, с. 

Михайлівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Ковпака, 2, с. 

Михайлівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

6 Потайчук Іван 

Іванович 

пров. Кошового, 2-б, с. 

Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

пров. Кошового, 2-б, с. 

Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

7 Гречко Тамара 

Василівна 

вул. Київська, 1 кв. 8, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Перемоги, 8, с. Рудня – 

Бистра, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

8 Пилипчук Руслана 

Володимирівна 

вул. Центральна, 152, с. 

Кам’янка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Л. Уклаїнки, 5, с. 

Варварівка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

9 Скупська Марія 

Володимирівна 

вул. Садова, 17 кв. 2, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Садова, 17 кв. 2, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,0600 0,0600 

10 Романчук Володимир 

Ігнатович 

вул. Л. Українки, 32, с. 

Пряжів, Житомирський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Григорія Сковороди, 28, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 



 
11 Розінков Броніслав 

Іванович 

вул. Садова, 22, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Кишинська, 17, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

12 Богайчук Віктор 

Миколайович 

вул. Інтернаціональна, 6 кв. 1, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Інтернаціональна, 6 кв. 1, 

м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,0800 0,0800 

13 Кисиленко Ольга 

Ничипорівна 

вул. Центральна, 90 кв. 1, с. 

Кам’янка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Центральна, 90, с. 

Кам’янка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,075 0,075 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                  
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1223 

 

XLIIІ сесія                                 VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року 

     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

та для індивідуального садівництва 

 

         Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва на 

підставі, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 40, 

81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні та  враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) із 

земель житлової забудови та для індивідуального садівництва  (Код 01.05 за 

КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського призначення. 



 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

 

Міський голова                             О.В. Омельчук 
 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

Додаток 

до рішення XLIIІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 08.08.2019 року  №1223 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність  

для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для індивідуального 

садівництва» 

 

 

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  для будівництва  і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслугов

ування 

житлово

го 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд, 

га 

Для 

індивідуа

льного 

садівницт

ва, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кушимов Сергій 

Іванович  

вул. Шевченка, 7, с. 

Жубровичі, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 7, с. 

Жубровичі, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824481601:05:008:0102 

2 Кушимова Світлана 

Василівна 

вул. Заводська, 29, с. 

Жубровичі, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Заводська, 29, с. 

Жубровичі, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824481601:05:004:0067 

3 Хомутовська Ольга 

Леонідівна 

вул. Січових 

Стрільців, 7, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Січових 

Стрільців, 7, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - 1824455100:02:007:0024 

4 Курильчук Ганна 

Михайлівна 

вул. Зої 

Космодемянської, 2, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Зої 

Космодемянської, 2, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824481301:10:029:0004 

5 Лук’янчук 

Валентина 

Григорівна  

вул. Матросова, 16, с. 

Болярка, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Матросова, 16, с. 

Болярка, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824484002:04:001:0009 

6 Берлінов 

Володимир 

Анатолійович 

вул. Житомирська, 

61а, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Житомирська, 

61а, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0735 0,0735 - 1824455100:02:022:0032 

7 Бараш Ніна 

Петрівна 

вул. Миколи 

Курильчука, 33, с. 

Джерело, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Миколи 

Курильчука, 33, с. 

Джерело, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824485602:09:002:0004 

8 Осипчук Євгенія 

Михайлівна 

вул. Центральна, 87, с. 

Кам’янка, Олевського 

р-ну, Житомирської 

обл. 

вул. Центральна, 87, с. 

Кам’янка, Олевського 

р-ну, Житомирської 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824483601:05:025:0009 



 
9 Рабош Валентина 

Степанівна 

вул. Семенська, 57, с. 

Кишин, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Семенська, 57, с. 

Кишин, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824484001:11:004:0012 

10 Омелянчук Микола 

Михайлович 

вул. Юрія Креця, 8 

кв.16, смт. 

Новоозерянка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Зелена, 20, с. 

Озеряни, Олевський р-

н, Житомирська обл.; 

0,2500 0,2500 - 1824456001:04:001:0010 

11 Гайченя Григорій 

Михайлович 

вул. Національного 

визволення, 59, с. 

Зубковичі, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Національного 

визволення, 59, с. 

Зубковичі, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824483201:05:002:0010 

12 Шваб Галина 

Василівна 

вул. Олексія 

Опанасюка, 17, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Олексія 

Опанасюка, 17, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0799 0,0799 - 1824455100:02:040:0039 

13 Гергало Сергій 

Адамович 

вул. Урожайна, 28, с. 

Зубковичі, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Урожайна, 28, с. 

Зубковичі, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824483201:05:001:0014 

14 Шинкар Олександр 

Володимирович 

вул. Січових 

Стрільців, 27, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Січових 

Стрільців, 27, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0728 0,0728 - 1824455100:02:005:0020 

15 Талах Пелагея 

Миколаївна 

вул. Гагаріна, 27, с. 

Сущани, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 27, с. 

Сущани, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824486801:02:004:0062 

16 Васильчук Віра 

Іванівна 

вул. Лісова, 9, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Лісова, 9, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824481301:10:018:0001 

17 Харитонюк Євгеній 

Володимирович 

вул. Шевченка, 29, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Ковпака, 3-А, с. 

Сущани, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824486801:02:002:0096 

18 Юськов Олександр 

Олексійович 

вул. Лесі Українки, 23, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Лесі Українки, 23, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824481601:05:006:0114 

19 Омелянчук 

Єфросинія 

Кузьмівна 

вул. Молодіжна, 8, с. 

Озеряни, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Молодіжна, 8, с. 

Озеряни, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824456001:04:001:0007 

20 Макарчук Іван 

Антонович 

вул. Л. Омелянчука, 6, 

с. Озеряни, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Л. Омелянчука, 6, 

с. Озеряни, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824456001:04:003:0009 

21 Ходюк Петро 

Степанович 

вул. Пушкіна, 5, с. 

Кишин, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Пушкіна, 5, с. 

Кишин, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824484001:11:002:0040 

22 Фещук Олена 

Василівна 

вул. Зелена, 5, с. 

Кишин, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Зелена, 5, с. 

Кишин, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824484001:11:007:0016 

23 Кочина Світлана 

Адамівна 

вул. Гагаріна, 6, с. 

Жубровичі,, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 6, с. 

Жубровичі,, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824481601:05:002:0083 

24 Гайченя Алла 

Іванівна 

вул. Житомирська, 45, 

с. Кишин, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Житомирська, 45, 

с. Кишин, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824484001:11:011:0024 

25 Ковальчук 

Олександр 

Григорович 

вул. Пушкіна, 65, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Пушкіна, 65, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1600 0,1000 0,0600 1824455100:02:037:0049 

1824455100:02:037:0050 

26 Плотнік Андрій 

Володимирович 

вул. Покровська, 47, с. 

Сущани, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Покровська, 46, с. 

Сущани, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

0,1979 0,1979 - 1824486801:02:001:0022 

27 Чубик Леонід 

Васильович 

вул. Княгині Ольги, 5, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Княгині Ольги, 5, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0138 0,0138 - 1824455100:01:030:0072 

28 Горбатюк Світлана 

Анатоліївна 

вул. Княгині Ольги, 5, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Княгині Ольги, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0267 0,0267 - 1824455100:01:030:0071 



 
29 Федорчук 

Володимир 

Іванович 

вул. Шевченка, 65, с. 

Стовпинка, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 65, с. 

Стовпинка, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824486401:02:006:0039 

30 Гребенчук Микола 

Іванович 

вул. Хлібна, 10, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Хлібна, 10, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0200 - 0,0200 1824455100:01:017:0087 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 



 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1224 

 XLIIІ сесія                       VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 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 громадян про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства 

та для 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 

КВПЦЗ) із земель житлової забудови, для індивідуального садівництва (Код 

01.05 за КВЦПЗ) та для ведення особистого селянського господарства (Код 

01.03 за КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського призначення. 

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою.   

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 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 XLIIІ сесії міської ради  VІІ скликання 
від 08.08.2019 № 1224 «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, та для ведення особистого 
селянського господарства та для 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 

обслуговуванн

я  житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівництва 

індивідуальн

их гаражів, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лопуга 

Микола 

Павлович 

вул. Володимирська, 

4 кв.39, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Фарзаводська, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0024 - - - 0,0024 

2 Квятковський 

Григорій 

Леонідович 

вул. Володимирська, 

4 кв.12, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Фарзаводська, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0024 - - - 0,0024 

3 Фомін 

Михайло 

Ничипорович 

вул. Свято-

Миколаївська, 51а, 

кв.2, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. 

Співдружності, 16, 

м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

0,0800 - 0,0800 - - 

4 Ляшук Ірина 

Борисівна 

вул. Григорія 

Сковороди, 12 кв.1, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Григорія 

Сковороди, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0166 - 0,0166 - - 

5 Саковець 

Петро 

Адамович 

вул. Григорія 

Сковороди, 10 кв.2, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Григорія 

Сковороди, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0350 - 0,0350 - - 

6 Лупаїна 

Володимир 

Григорович 

пров. Партизанський, 

3, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

пров. 

Партизанський, 3, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0250 - 0,0250 - - 

7 Микитюк 

Володимир 

Михайлович 

вул. Набережна, 7, с. 

Калинівка, 

Олевський р-н,, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, 7, 

с. Калинівка, 

Олевський р-н,, 

Житомирська обл. 

0,5000 - - 0,5000 - 

8 Мельничук 

Юрій 

Степанович 

вул. Ковпака, 2, с. 

Михайлівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Ковпака, 2, с. 

Михайлівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,4500 - - 0,4500 - 

9 Потайчук Іван 

Іванович 

пров. Кошового, 2-б, 

с. Калинівка, 

пров. Кошового, 2-

б, с. Калинівка, 

1,0000 - - 1,0000 - 



 
Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

10 Сяський 

Сергій 

Михайлович 

вул. Свято-

Миколаївська, 8, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

пров. Лісовий, 2, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - - - 

11 Сяська Зінаїда 

Іванівна 

вул. Свято-

Миколаївська, 8, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

пров. Лісовий, 4, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - - - 

12 Розінков 

Броніслав 

Іванович 

вул. Садова, 22, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Кишинська, 

17, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0200 - 0,0200 - - 

13 Ренкас Наталія 

Адамівна 

пров. Незалежний, 1 

кв.2, с. Перга, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

с. Перга, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,3500 - - 0,3500 - 

14 Пилипчук 

Руслана 

Володимирівн

а 

вул. Центральна, 

152, с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Л. Українки, 

5, с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 - - 0,1500 - 

15 Глухенький 

Олександр 

Сергійович 

вул. Ковпака, 12, с. 

Сущани, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 36, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2000 - - 0,2000 - 

16 Ястремський 

Володимир 

Олексійович 

вул. Бортницька, 59, 

с. Майдан-

Копищенський, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0500 - 0,0500 - - 

 
 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1225 

XLIIІ сесія                        VІІ скликання  



 

 

від 08.08.2019 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 та для ведення особистого 

селянського господарства 

 

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 та для ведення особистого селянського господарства,  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) із земель житлової забудови, для індивідуального садівництва 

(Код 01.05 за КВЦПЗ) та для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського 

призначення. 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва та для ведення особистого селянського 

господарства. 

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 XLIIІ сесії Олевської міської  ради 

VІІ скликання від 08.08.2019 року № 1225  

«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 та 



 
для ведення особистого селянського 

господарства»  
 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва та для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вуванн

я 

житлов

ого 

будинк

у, 

господа

рських 

будівел

ь і 

споруд 

(присад

ибна 

ділянка

), га 

Для 

індивід

уально

го  

садівни

цтва,     

га 

Для 

ведене 

особис

того 

селянс

ького 

господ

арства, 

га 

Для 

будівн

ицтва  

індивід

уальни

х  

гаражі

в, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Хомутовська 

Ольга Леонідівна 

вул. Січових 

Стрільців, 7, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Січових 

Стрільців, 7, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0517 - 0,0517 - - 1824455100:02:007:0025 

2 Бараш Ніна 

Петрівна 

вул. Миколи 

Курильчука, 33, 

с. Джерело, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Миколи 

Курильчука, 33, 

с. Джерело, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1202 - - 0,1202 - 1824485602:09:002:0005 

3 Хомутовський 

Андрій 

Анатолійович 

вул. Незалежна, 

29, с. Рудня-

Хочинська, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Набережна, 

18, с. Рудня-

Хочинська, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824487604:04:003:0008 

4 Кушимов Сергій 

Іванович 

вул. Шевченка, 

7, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

7, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2900 - - 0,2900 - 1824481601:05:008:0103 

5 Ляшук Юрій 

Адамович 

вул. Молодіжна, 

6, с. Майдан, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 

с. Майдан, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2220 - - 0,2220 - 1824485601:07:014:0006 

6 Романчук 

Катерина 

Кузьмівна 

вул. Молодіжна, 

6, с. Майдан, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 

с. Майдан, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,4438 - - 0,4438 - 1824485601:07:014:0007 

7 Осипчук Євгенія 

Михайлівна 

вул. Центральна, 

87, с. Кам’янка, 

Олевського р-ну, 

Житомирської 

обл. 

вул. Центральна, 

87, с. Кам’янка, 

Олевського р-ну, 

Житомирської 

обл. 

0,1764 - - 0,1764 - 1824483601:05:025:0010 

8 Рабош 

Валентина 

Степанівна 

вул. Семенська, 

57, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

вул. Семенська, 

57, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

0,2657 - - 0,2657 - 1824484001:11:004:0013 



 
обл. обл. 

9 Омелянчук 

Микола 

Михайлович 

вул. Юрія Креця, 

8 кв.16, смт. 

Новоозерянка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Зелена, 20, 

с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.; 

0,5500 - - 0,5500 - 1824456001:04:001:0009 

10 Хоченкова 

Валентина 

Василівна 

вул. 

Європейська, 5а, 

с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гаражна, с. 

Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

1,1000 - - 1,1000 - 1824484001:11:007:0018 

11 Швець Микола 

Миколайович 

вул. Шевченка, 

57, с. Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

урочище 

«Більшовик» с. 

Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,5577 - - 0,5577 - 1824486401:02:006:0040 

12 Юськов 

Олександр 

Олексійович 

вул. Лесі 

Українки, 23, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лесі 

Українки, 23, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,4000 - - 0,4000 - 1824481601:05:006:0115 

13 Омелянчук 

Єфросинія 

Кузьмівна 

вул. Молодіжна, 

8, с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 

8, с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,5000 - - 0,5000 - 1824456001:04:001:0008 

14 Харитонюк 

Євгеній 

Володимирович 

вул. Шевченка, 

29, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1075 - - 0,1075 - 1824486801:02:002:0095 

15 Талах Пелагея 

Миколаївна 

вул. Гагаріна, 27, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гагаріна, 27, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2090 - - 0,2090 - 1824486801:02:004:0063 

16 Богданець 

Наталія 

Миколаївна 

пров. Герцена, 

3б, кв.2, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Щаслива, 

16-а, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:037:0344 

17 Макарчук Іван 

Антонович 

вул. Л. 

Омелянчука, 6, с. 

Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Л. 

Омелянчука, 6, с. 

Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,6539 - - 0.6539 - 1824456001:04:003:0008 

18 Ходюк Петро 

Степанович 

вул. Пушкіна, 5, 

с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Пушкіна, 5, 

с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,5000 - - 0,5000 - 1824484001:11:002:0039 

19 Фещук Олена 

Василівна 

вул. Зелена, 5, с. 

Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Зелена, 5, с. 

Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3142 - - 0,3142 - 1824484001:11:007:0017 

20 Кочина Світлана 

Адамівна 

вул. Гагаріна, 6, 

с. Жубровичі,, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Гагаріна, 6, 

с. Жубровичі,, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,4000 - - 0,4000 - 1824481601:05:002:0084 

21 Гайченя Алла 

Іванівна 

вул. 

Житомирська, 

вул. 

Житомирська, 

0,3510 - - 0,3510 - 1824484001:11:011:0025 



 
45, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

45, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

22 Гайченя Василь 

Володимирович  

вул. 

Житомирська, 

45а, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Житомирська, 

45а, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2000 0,2000 - - - 1824484001:11:011:0026 

23 Польова 

Валентина 

Кузьмівна 

вул. Центральна, 

31, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Богдана 

Хмельницького, 

12, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824481601:05:001:0052 

24 Польова 

Валентина 

Кузьмівна 

вул. Центральна, 

31, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Богдана 

Хмельницького, 

12, с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2520 - - 0,2520 - 1824481601:05:001:0053 

25 Федорчук 

Володимир 

Іванович  

вул. Шевченка, 

65, с. Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

65, с. Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3800 - - 0,3800 - 1824486401:02:006:0038 

26 Басюк Анатолій 

Вікторович 

вул. Залізнична, 

22, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Залізнодорожна, 

13, с. Тепениця, 

Олевського р-ну, 

Житомирської 

обл. 

0,2124 0,2124 - - - 1824487201:09:006:0013 

27 Ренкас 

Володимир 

Юзікович 

вул. Григорія 

Сковороди, 10 

кв. 1, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Григорія 

Сковороди, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0396 - 0,0396 - - 1824455100:01:006:0059 

28 Федорович 

Галина 

Вікторівна 

вул. Олевська, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Співдружності, 

м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,0750 - 0,0750 - - 1824455100:01:005:0079 

29 Хоменко Олена 

Вікторівна 

вул. Московська, 

20А, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Набережна, 

15-б, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:019:0155 

30 Михайленко 

Наталія Петрівна 

вул. 

Національного 

визволення, 60, 

с. Майдан, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Національного 

визволення, с. 

Майдан, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3875 - - 0,3875 - 1824485601:07:005:0005 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1226 

XLIIІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року 

     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 



 

безоплатно у спільну часткову власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

 

Розглянувши спільну заяву громадян про затвердження 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) та 

надані документи, на підставі ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 86, 87, 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 технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) із 

земель громадської забудови загальною площею 0,2500 га  за адресою: вул. 

Адреса, 6, с. Майдан, Олевського р-ну, Житомирської обл., кадастровий номер 

1824485601:07:014:0005. 

2. Надати громадянам безоплатно у спільну часткову власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

3. Зобов’язати громадян 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  1227 

 XLIIІ сесія                       VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року  

 

Про вилучення земельних ділянок  

та надання дозволу на розроблення 

проектів із землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва 

та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  



 

 

     Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ),  керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. ст.8, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 

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

пунктом 2 Розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 

497-VIII від 02.06.2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації 

із землеустрою» та враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Вилучити земельні ділянки у громадян: 

- Єгорова Сергія Олександровича, надану рішенням XXV сесії Олевської 

міської ради VI скликання від 28 грудня 2012 року №306 «Про внесення змін до 

рішення двадцять другої сесії V скликання від 06.05.2009 р. «Про надання 

дозволу громадянам на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)», 

площею 0,10 га, розташованаза адресою: 2-й п-к. Ступіна, 6, м. Олевськ, 

Житомирської обл.; 

- Горпиніч Зореслави Миколаївни, надану рішенням XXV сесії Олевської 

міської ради VI скликання від 28 грудня 2012 року №306 «Про внесення змін до 

рішення двадцять другої сесії V скликання від 06.05.2009 р. «Про надання 

дозволу громадянам на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)», 

площею 0,10 га, розташована за адресою: 2-й п-к. Ступіна, 5, м. Олевськ, 

Житомирської обл.; 

- Марченко Валентини Іванівни, надану рішенням XXV сесії Олевської міської 

ради VI скликання від 28 грудня 2012 року №306 «Про внесення змін до 

рішення двадцять другої сесії V скликання від 06.05.2009 р. «Про надання 

дозволу громадянам на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)», 

площею 0,10 га, розташована за адресою: 2-й п-к. Ступіна, 7, м. Олевськ, 

Житомирської обл.; 

- Іскри Ольги Юхимівни, надану рішенням XXV сесії Олевської міської ради VI 

скликання від 28 грудня 2012 року №306 «Про внесення змін до рішення 

двадцять другої сесії V скликання від 06.05.2009 р. «Про надання дозволу 

громадянам на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)», площею 0,10 



 

га, розташована за адресою: 2-й п-к. Ступіна, 10, м. Олевськ, Житомирської 

обл.; 

2.   Вилучені земельні ділянки долучити до земель запасу міської ради.  

3. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ), із земель житлової забудови. 

4. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою. 

5. Громадянам, згідно додатку, розробленні проекти землеустрою в місячний 

термін  подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.    

6. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

7. В разі не вжиття заходів з боку громадян щодо розроблення проекту 

землеустрою стосовно відведення земельної ділянки  та набуття права власності 

на земельну ділянку (згідно додатку) на протязі одного року, з моменту  

надання такого дозволу, вказане рішення вважається не виконаним та втрачає 

чинність. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 

до рішення  XLIІI сесії міської ради  VІІ скликання 

від 08.08.2019 №1227   «Про вилучення земельних 

ділянок та надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з метою передачі безоплатно у власність, 

для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) » 

  

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

№ 

 

 

 

Прізвище,ім’я по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа 

Для 

будівництва і 

обслуговуванн

я житлового 

будинку, 



 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  1228 

 XLIIІ сесія                       VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року  

 

п/п га господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка) га. 

1 2 3 4 5 6 

1 Хвостов Олег 

Анатолійович 

вул. Житомирська, 87 кв. 

3А, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

ІІ пров. Ступіна, 6, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 

2 Хлань Мирослава 

Павлівна 

вул. Свято-Миколаївська, 

44-а кв. 1, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

ІІ пров. Ступіна, 5, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 

3 Лозко Руслана Іванівна вул. Зарічна, 8, с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

ІІ пров. Ступіна, 7, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 

4 Іскра Сергій Ігнатович бульвар Кольцова, 15 кв. 

430, м. Київ. 

ІІ пров. Ступіна, 10, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 



 

Про ініціативу щодо проведення 

громадських слухань в селах Тепениця, 

Артинськ, Обище, Соснівка та Хмелівка 

Олевської ОТГ  
 

 Розглянувши депутатське звернення з ініціативою щодо проведення 

громадських слухань, відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 1 Закону України «Про звернення громадян», ст. 

ст. 6-8 Положення «Про  громадські слухання», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Зареєструвати ініціативу проведення громадських слухань у селах Тепениця, 

Артинськ, Обище, Соснівка та Хмелівка Олевськї ОТГ Житомирскої області з 

метою обговорення питання створення Тепеницького старостинського округу 

Олевської міської об'єднаної територіальної громади Житомирської області з 

центром в с. Тепениця, що складається із сіл Тепениця, Артинськ, Обище, 

Соснівка та Хмелівка. 

2. Утворити організаційний комітету з підготовки громадських слухань, а саме: 

Голова комітету – Омельчук Олег Васильович – міський голова; 

Члени комітету: 

Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради; 

Кравченко Андрій Олександрович – начальник юридичного відділк міської 

ради; 

Кайданович Володимир Йосипович – в.о. старости сіл Тепениця, Артинськ, 

Обище, Соснівка та Хмелівка; 

Коц Віктор Васильович – депутат міської ради, округ № 31. 

3. Протокол проведення громадських слухань винести на розгляд чергової сесії 

міської ради. 

4. Контроль за виконаннчм даного рішення покласти на секретаря ради Шейко  

В.О. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  1229 

 XLIIІ сесія                       VІІ скликання  

 

від 08.08.2019 року  



 

 

Про ініціативу щодо проведення 

громадських слухань в селі Лопатичі Олевської 

ОТГ  
 

 Розглянувши депутатське звернення з ініціативою щодо проведення 

громадських слухань, відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 1 Закону України «Про звернення громадян», ст. 

ст. 6-8 Положення «Про  громадські слухання», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Зареєструвати ініціативу проведення громадських слухань у селі Лопатичі 

Олевськї ОТГ Житомирскої області з метою обговорення питання створення 

Лопатицького старостинського округу Олевської міської об'єднаної 

територіальної громади Житомирської області з центром в с. Лопатичі, що 

складається із села Лопатичі. 

2. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, а саме: 

Голова комітету – Омельчук Олег Васильович – міський голова; 

Члени комітету: 

Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради; 

Кравченко Андрій Олександрович – начальник юридичного відділк міської 

ради; 

Кайданович Володимир Йосипович – в.о. старости сіл Тепениця, Артинськ, 

Обище, Соснівка та Хмелівка; 

Вербельчук Руслан Володимирович – депутат міської ради, округ № 25. 

3. Протокол проведення громадських слухань винести на розгляд чергової сесії 

міської ради. 

4. Контроль за виконаннчм даного рішення покласти на секретаря ради Шейко  

В.О. 

 

Міський голова              О.В. Омельчук 


