
ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLIV сесія                             VІІ скликання

  

від 05.09.2019 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян: Сороки Лариси Вікторівни, що 

проживає за адресою с.Соснівка, вул.Садова, 10, Бігун Наталії Володимирівни, 

що проживає за адресою с.Хочине, вул.зарічна, 17, Майстренко Тетяни 

Михайлівни, що проживає за адресою с.Покровське, вул.Молодіжна, 75, 

Безпрозваного Миколи Івановича, що проживає за адресою с.Юрове, 

вул.Першотравнева, 12, Мороз Катерини Йосипівни, що проживає за адресою 

с.Хочине, вул.Шкільна, 21, Сидорчук Наталії Володимирівни, що проживає за 

адресою с.Рудня-Бистра, вул.Центральна, 1, кв.4, Трохимчука Миколи 

Павловича, що проживає за адресою с.Калинівка, вул.Кузнєцова, 12, Позняка 

Івана Олександровича, що проживає за адресою с.Калинівка, вул.Лесі Українки, 

25а, 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: 

- Сороці Ларисі Вікторівні  на лікування – 5 000 гривень; 

- Бігун Наталії Володимирівні на лікування дитини  – 5 000 грн.   

- Майстренко Тетяні Михайлівні на лікування дитини  – 5 000 гривень; 

- Безпрозваному Миколі Івановичу  на лікування – 5 000 гривень; 

- Мороз Катерині Йосипівні на лікування батька – 5 000 гривень; 

- Сидорчук Наталії Володимирівні на лікування – 5 000 гривень; 

- Трохимчуку Миколі Павловичу на ліквідацію стихійного лиха  – 5 000 

гривень; 

- Позняку Івану Олександровичу на ліквідацію стихійного лиха – 5 000 

гривень. 
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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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLIV сесія                             VІІ скликання

  

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження Статуту комунального  

некомерційного підприємства «Олевська  

центральна лікарня» Олевської міської ради 

 

 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 XXХIХ сесії Олевської міської ради VII скликання від 

18.04.2019 року №1050 «Про реорганізацію, шляхом перетворення комунальної 

установи «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради у комунальне 

некомерційне підприємство «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради» та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, згідно з додатком. 

2. Доручити головному лікарю комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Казюку Олегу 

Васильовичу провести державну реєстрацію Статуту, у відповідності до вимог 

чинного законодавства. 

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

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

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 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням XLIV сесії Олевської міської ради VII скликання 

                                                                          від 05.09. 2019 року №____ 

 

Міський голова  

_______________ О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

«ОЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
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м. Олевськ 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЛЕВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (надалі - 

Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним 

некомерційним неприбутковим підприємством, що надає послуги вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах 

встановлених законодавством України та цим Статутом. 

1.2. Підприємство створене відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» за рішенням ХХХІХ сесії Олевської міської ради  

VII скликання (надалі — Засновник) від 18.04.2019 року №1050 «Про 

реорганізацію, шляхом перетворення комунальної установи «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради у комунальне некомерційне 

підприємство «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради», шляхом 

перетворення Комунального закладу охорони здоров’я. 

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків 

Комунальної установи "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради. 

1.3. Підприємство створене на базі майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Олевськ, спільної сумісної власності 

територіальних громад м. Олевськ та сіл Олевського району. 

1.4. Засновником та Власником майна Підприємства є територіальні громади м. 

Олевськ та сіл Олевського району в особі Олевської міської ради (надалі — 

Засновник), яка є одночасно і Органом управління майном Підприємства. 

Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику, 

ідентифікаційний код – 04343470, місцезнаходження: Україна, 11001, 

Житомирська область, Олевський район, місто Олевськ, вулиця 

Володимирська, 2. 

1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану 

на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 

1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх 

частини серед засновників (учасників), працівників комунального 

некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними 

осіб.  

1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 

Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно 

для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, 

реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом. 

1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я 

наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, 

загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів 
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виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування та цим Статутом. 

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

2.1. Найменування: 

2.1.1. Повне найменування Підприємства — КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ОЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ" ОЛЕВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ; 

2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: — КНП «Олевська ЦЛ» ОМР. 

2.1.3. Повне найменування Підприємства англійською мовою –MUNICIPAL 

NONCOMMERCIAL ENTERPRISE «OLEVSKY CENTRAL HOSPITAL»; 

2.1.4. Скорочена назва англійською мовою: MNCEOlevskyCH. 

2.2. Місцезнаходження Підприємства:  

11001, Україна, Житомирська область, Олевський район, місто Олевськ, 

провулок   Промисловий, 2. 

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. Основною метою створення Підприємства єзабезпечення медичного 

обслуговування населення, що постійно проживає (перебуває) на території 

міста Олевська та Олевського району Житомирської області, шляхом надання 

йомузгідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів медичних 

послуг, спрямованих на збереження,поліпшення та відновлення здоров`я в 

порядку та обсязі, встановлених законодавством України. 

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є: 

3.2.1. Створення разом із Засновником умов, необхідних для забезпечення 

доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного 

управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного 

використання майна та інших ресурсів Підприємства. 

3.2.2. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та 

відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної 

допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення 

належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи 

інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення 

пологів і післяпологового періоду. 

3.2.3. Своєчасне та якісне проведення лікування хворих з використанням 

комплексу необхідних і доступних методів, диференційований підхід до вибору  

методів та засобів лікування різних категорій хворих із забезпеченням 

принципів безперервності, послідовності та етапності, індивідуального підходу 

в організації та здійсненні діагностики та лікування. 
3.2.4. Цілодобовий прийом хворих, потерпілих, вагітних у передпологовому та 

пологовому періодах, які доставляються бригадами екстреної (швидкої) 

медичної допомоги та іншими транспортними засобами, або звертаються 

безпосередньо у приймальне відділення, в тому числі за направленнями 

поліклініки або інших закладів охорони здоров’я; 
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3.2.5. Надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, 

роділлям, породіллям, новонародженим згідно з Нормативами надання 

стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги. 

 3.2.6. Забезпечення пацієнтів медичною допомогою відповідного профілю, 

виходячи з показань та рівня Підприємства, в умовах цілодобового стаціонару. 

3.2.7. Організація і проведення невідкладних лікарських оглядів відповідно до 

стану хворих, чи потерпілих, діагностичне обстеження хворих і потерпілих, що 

звернулися до приймального відділення, а також їх госпіталізація за 

показаннями. 

3.2.8. Організація надання невідкладної медичної допомоги відповідно до 

законодавства України. 

3.2.9. Забезпечення та контроль якості медичної допомоги хворим в межах 

затверджених МОЗ України, що забезпечує формування державної політики у 

сфері охорони здоров`я, клінічних протоколів, медичних стандартів, а також 

передбачених законами інших норм, правил і нормативів, які регулюють 

діяльність у сфері охорони здоров`я. 

3.2.10. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та 

відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги 

(спеціалізована медична практика). 

3.2.11. Проведення профілактичних оглядів. 

3.2.12. Вивчення, аналіз основних інтегральних показників роботи, стану 

здоров'я та медичного обслуговування населення та надання пропозицій щодо 

їх покращення. 

3.2.13. Проведення аналізу організації та якості лікувально-діагностичної 

діяльності, здійснення організаційно-методичної роботи з питань надання 

медичної допомоги на Підприємстві. 

3.2.14.Надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях 

перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 

спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, 

моральну підтримку членів їх сімей. 

3.2.15. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою 

забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та 

ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування. 

3.2.16. Взаємодія з закладами охорони здоров’я первинного, третинного та 

іншого (високоспеціалізованого) рівнів, в порядку, передбаченому 

законодавством України. 

3.2.17. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш 

високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом 

направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому 

законодавством України. 

3.2.18. Інформування місцевих органів виконавчої влади та Департаменту 

охорони здоров'я ОДА у випадках, обумовлених законодавством, відповідними 

директивними і нормативними документами, в тому числі при виникненні 

масових уражень людей та виявленні хворих з підозрою на карантинні і 

особливо небезпечні інфекції. 
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3.2.19. Розробка та проведення комплексних протиепідемічних та  санітарно- 

гігієнічних заходів. 

3.2.20. Заготівля донорської крові та її компонентів. 

3.2.21. Організація підготовки, перепідготовки та підтримання належного 

кваліфікаційного рівня медичного персоналу Підприємства. 

3.2.22. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності, направлення 

осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико- соціальну експертизу, 

спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію, видача та 

продовження листків непрацездатності 

3.2.23. Провадження діяльності, пов'язаної  з придбанням, зберіганням, 

перевезенням, знищенням, використанням наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів у порядку, визначеному законодавством Українита 
діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання. 
3.2.24. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання 

медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів і 

прекурсорів), обладнання та інвентарю. 

3.2.25. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських 

засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 

транспортних засобів для забезпечення населення доступною, своєчасною та 

якісною медичною допомогою. 

3.2.26. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства. 

3.2.27. Участь у державних та регіональних програмах щодо організації 

пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 

законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного 

забезпечення галузі охорони здоров’я. 

3.2.28. Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо 

розробки планів розвитку вторинної медичної допомоги у місті Олевську та 

Олевському районі та шляхів їх вирішення; 

3.2.29. Надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що 

надають первинну медичну допомогу на території міста Олевська та 

Олевського району. 

3.2.30.Надання платних медичних послуг населенню згідно із законодавством 

України; 

3.2.31.Провадження зовнішньо-економічної діяльності згідно із законодавством 

України. 

3.2.32.Здійснення іншої не забороненої законодавством України діяльності, 

необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-

діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості 

кадрового потенціалу Підприємства.  

3.2.33.Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань. 

3.3.Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну 

практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених 

Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, отримує його в порядку, визначеному 

законодавством України.  

3.4. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних 

закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти. 
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3.5.Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не 

передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.  

 

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС 

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. 

4.2. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його 

державної реєстрації. 

4.3. Підприємство користується закріпленим за ним на праві оперативного 

управління комунальним майном, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста Олевськ, спільної сумісної власності 

територіальних громад м. Олевськ та Олевського району, переданим 

Підприємству у встановленому законодавством України порядку. 

4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує 

свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, 

самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за 

цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством 

України. 

4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство 

залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види 

ресурсів, використання яких не заборонено законодавством України. 

4.6. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 

неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 

органами добровільно або за рішенням суду. 

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки вДержавному казначействі 

України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а 

також бланки з власними реквізитами. 

4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих 

немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, брати участь у справі, що 

розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах. 

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 

встановлює чисельність працівників і затверджує штатний розпис. 

4.10. Підприємство надає медичні послуги напідставі ліцензії намедичну 

практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної 

практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії намедичну 

практику. 

 

5 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ 

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади 

міста Олевськ, спільною сумісною власністю територіальних громад м. Олевськ 

та сіл Олевського району і закріплюється за ним на праві оперативного 

управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, 

основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому 

Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі 

Підприємства. 
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5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом 

розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів 

без попередньої згоди Засновника.  

Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім 

особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених 

законодавством та/або за згодою Засновника. 

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що 

знаходиться на балансі, постійному чи іншому праві користування 

Підприємства, або її відчуження, вирішуються виключно Засновником. 

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є: 

5.3.1. Комунальне майно (комунальної власності територіальної громади міста 

Олевськ, спільної сумісної власності територіальних громад м. Олевськ та 

Олевського району, передане Підприємству відповідно до рішення про його 

створення. 

5.3.2. Кошти місцевого бюджету. 

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, 

закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані 

від реалізації продукції (робіт, послуг). 

5.3.4. Цільові кошти. 

5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій 

медичного обслуговування населення. 

5.3.6. Кредити банків. 

5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб. 

5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової 

допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і 

фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі. 

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством України.  

5.3.11.Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, 

передбачених законодавством України.  

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: ____________ (________) 

гривень _______ копійок. 

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань 

під гарантію Засновника. 

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на 

праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно 

до чинного законодавства України та локальних нормативних актів органів 

місцевого самоврядування. 

5.7. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно 

організовує та здійснює оперативний бухгалтерський облік, веде статистичну, 

бухгалтерську, медичну та іншу звітність і подає її органам, уповноваженим 

здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.  
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5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до 

чинного законодавства України.  

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

6.1. Підприємство має право: 

6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також 

підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, 

для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених 

на Підприємство завдань.  

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну 

діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх 

завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської 

діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне 

забезпечення.  

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 

фізичними особами відповідно до законодавства України.  

6.1.4 Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до 

законодавства України.  

6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у 

порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.  

6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та 

поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.  

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх 

статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.  

6.1.8. Співпрацювати з іншими лікувально-профілактичними закладами 

охорони здоров’я первинного, вторинного та третинного рівнів, науковими 

установами та фізичними особами-підприємцями.  

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його 

компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.  

6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до 

законодавства України.  

6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.  

6.2. Підприємство зобов’язане:  

6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 

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

техніки безпеки, соціального страхування.  

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та 

статистичну звітність згідно з законодавством України.  

6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, 

актами  Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-

правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими 

нормативно-правовими актами та цим Статутом.  
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6.2.4. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної 

політики в галузі охорони здоров’я  (зі свого напрямку) в м. Олевську та 

Олевському районі.  

6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових 

платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного 

законодавства України.  

6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення 

кваліфікації працівників Підприємства.  

6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення 

діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього 

Статуту.  

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА  

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ 

7.1. Управління Підприємством здійснює Олевська міська рада (Засновник). 

7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює 

його керівник – Головний лікар, який призначається на посаду на контрактній 

основі і звільняється з неї за рішенням Олевської міської ради(Засновника) 

відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним 

рішенням Олевської міської ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, 

встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, 

обов’язки і відповідальність керівника - Головного лікаря, умови його 

матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.  

7.2.1.Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та 

спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової 

ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, 

порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням 

Засновника. 

7.2.2. Керівник- Головний лікар Підприємства безпосередньо 

підпорядковується керівнику органу управління та несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань і 

здійснення ним своїх функцій. 

7.3. Засновник (Власник):  

7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани 

діяльності та звіти про його виконання. 

7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього.  

7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання. 

7.3.4. Укладає і розриває контракт з керівником - Головним лікарем 

Підприємства та здійснює контроль за його виконанням. 

7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими 

використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному 

управлінні, кредитні договори та договори застави.  

7.3.6. Погоджує створення філій, відділень та інших відокремлених підрозділів 

Підприємства. 

7.3.7. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною 

власністю територіальної громад міста Олевськ, спільної сумісної власності 
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територіальних громад м. Олевськ та Олевського району та закріплене за 

Підприємством на праві оперативного управління. 

7.3.8. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, 

призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує 

передавальний акт, ліквідаційний баланс.  

7.4. Місцеві органи  виконавчої влади укладають з Підприємством договори 

про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевих бюджетів.  

7.5. Керівник - Головний лікар Підприємства:  

7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в 

органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судових та інших 

органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; підписує 

від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису 

документів іншим посадовим особам Підприємства; укладає договори, 

відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах 

банків поточні та інші рахунки.  

7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, 

що віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції 

Засновника.  

7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної 

допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.  

7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і 

плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, 

виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що 

надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного 

управління Підприємству майна спільної власності територіальних громаді 

доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених 

Підприємством договорів.  

7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства 

відповідно до законодавства України та цього Статуту. Забезпечує ефективне 

використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві 

оперативного управління майна.  

7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 

обов’язкові для всіх  працівників Підприємства.  

7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 

документації.  

7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє 

відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань є обов’язковим.  

7.5.9. Подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову 

та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно , в установлені терміни,  надає 

Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух 

основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також 

інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.  

7.5.10. Визначає та затверджує організаційну структуру Підприємства, 

граничну чисельність працівників,штатний розпис, умови оплати праці. 



ПРОЕКТ 

7.5.11. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 

працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про 

працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори (строкові 

та безстрокові) з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір 

кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників 

згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.  

7.5.12.Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 

колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.  

7.5.13. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного 

бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників 

структурних підрозділів, інших працівників.  

7.5.14. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про 

охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 

створення належних умов праці.  

7.5.15. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної 

плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів.  

7.5.16. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника 

- Головного лікаря Підприємства в порядку, визначеному законодавством 

України.  

7.5.17. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші 

положення та порядки, що мають системний характер, зокрема: положення про 

преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства; порядок 

надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та 

дарунки; порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів 

та медичних виробів.  

7.5.18. Відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди 

майна.  

7.5.19. Надання в оренду нерухомого майна, загальна площа якого не 

перевищує 200 кв.м, здійснюється керівником - Головним лікарем 

Підприємства без попереднього  погодження із Власником в порядку, 

визначеному законодавством України та актами органів місцевого 

самоврядування. 

7.5.20. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції керівника - Головного 

лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між 

Засновником і керівником - Головним лікарем Підприємства.  

7.6. Керівник - Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть 

персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність 

обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством України 

порядку.  

7.7. У разі відсутності керівника -  Головного лікаря Підприємства або 

неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує 

заступник керівника -  Головного лікаря.  

 

8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 
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8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери 

діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються керівником - 

Головним лікарем Підприємства.  

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства 

затверджуються керівником -  Головним лікарем.  

8.3. Штатну чисельність Підприємства Головний лікар визначає на власний 

розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в 

установленому законодавством та цим Статутом в порядку з урахуванням 

необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної 

доступності та якості медичної допомоги.  

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

9.1.Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 

Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, 

які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим 

колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи 

Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового 

обслуговування.  

9.2.Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси 

працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства 

України. 

9.3. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь 

працівників у його управлінні.  

9.4. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 

(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 

працівника з Підприємством.  

9.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на 

участь в управлінні Підприємством, не може обиратися керівник - Головний 

лікар Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством 

України.  

9.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 

адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.  

9.7. Право укладання колективного договору надається керівнику -  Головному 

лікарю Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним 

органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах 

колективу не менш ніж один раз на рік.  

9.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 

обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а 

також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 

відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.  

9.9. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, 

отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і 

системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових 

окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород 

та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 
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встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, 

передбачених законодавством України, Генеральною та Галузевою угодами.  

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 

встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови 

оплати праці та матеріального забезпечення керівника - Головного лікаря 

Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.  

9.10.Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому 

порядку. Усі інші платежі – після виконання зобов’язань щодо оплати праці. 

9.11. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до 

Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з 

законодавством України.  

 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ 

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік 

результатів своєї діяльності та веде обробку і облік персональних даних 

працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок 

ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, 

фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.  

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання 

передбачених форм звітності відповідним органам.  

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства 

здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та 

встановленого чинним законодавством України порядку.  

10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської 

діяльності Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної 

допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський 

звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, 

медичної діяльності.  

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві 

здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної 

допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим 

стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству України.  

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за 

рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за 

рішенням суду або відповідних органів державної влади.  

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання 

або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу 

бюджету.  

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Засновником або за рішенням суду.  

11.4.Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення 

вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня 
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опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв 

рішення про ліквідацію.  

11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації 

повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк 

заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів 

повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. 

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення 

дебіторської заборгованості Підприємства.  

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну 

комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути 

перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія 

виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.  

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 

відповідно до законодавства України.  

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його 

реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 

відповідно до законодавства України про працю.  

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до 

Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення 

юридичної особи.  

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством 

України.  

 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА. 

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом 

викладення Статуту у новій редакції.  

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у 

порядку, встановленому законодавством України. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

ХLIV сесія                     VІІ скликання 

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження передавального акту та передачу майна  

комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської  

міської ради в оперативне управління та на баланс комунального  

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня»  

Олевської міської ради та продовження трудових відносин з Казюком 

Олегом Васильовичем на посаді головного лікаря комунального  

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня»  

Олевської міської ради 

 

Відповідно до статей 52-54, 57-59, 78, 137 Господарського кодексу 

України,  статтей 89, 107 Цивільного кодексу України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», «Про підвищення доступності та якості медичного 

обслуговування у сільській місцевості», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 

діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців», рішення XXХIХ сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 18.04.2019 року № 1050 «Про реорганізацію, шляхом 

перетворення комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради у комунальне некомерційне підприємство «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Передавальний акт комунальної установи «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради до правонаступника комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради, згідно додатку 1.  

2. Продовжити трудові відносини з головним лікарем Казюком Олегом 

Васильовичем на посаді головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради. 
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3. Уповноважити Олевську міську раду внести зміни до контракту з головним 

лікарем Казюком Олегом Васильовичем комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради з метою 

приведення його положень у відповідність до діючого законодавства з 

урахуванням зміни організаційно-правової форми очолюваного ним закладом 

охорони здоров’я, шляхом укладання та підписання додаткової угоди та 

контракту. 

4. Уповноважити головного лікаря на проведення державної реєстрації 

юридичної особи комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

5. Голові комісії з перетворення комунальної установи Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради у комунальне некомерційне підприємство 

Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Казюку Олегу 

Васильовичу: 

5.1. Подати Передавальний акт державному реєстратору для проведення 

державної реєстрації реорганізації юридичної особи в порядку визначеному 

чинним законодавством України. 

5.2. Передати майно з балансу комунальної установи «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради в оперативне управління та на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, згідно з Додатком 2.  

5.3. Майно, яке не передається правонаступнику, передати з балансу 

комунальної установи «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

на баланс міської ради, згідно з Додатком 3. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення  (Шапорда В.І.). 

 

 

 

Міський голова          О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLIV сесія                             VІІ скликання

  

від 05.09.2019 року 

 
Про внесення доповнень до 

Програми економічного і соціального  

розвитку Олевської  міської  об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік  
 

Відповідно до ст. ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року №616 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 

2017 року № 877», протоколу засідання Комісії з визначення напрямів та 

об’єктів, на які у 2019 році буде спрямовано субвенцію з державного бюджету 

від 16.08.2019 року №3 та враховуючи висновки постійної комісії міської ради з 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

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

1.1. Доповнити розділ 6 «Соціальний захист» пунктом 7 «Виготовлення 

проектно-кошторисної документації на будівництво дитячого будинку 

сімейного типу по вул. Річна, 1 в с. Тепениця, Олевського району, 

Житомирської області на суму 300,00 тис.грн. з державного бюджету». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин Ніколайчука О.В. 

 

Міський  голова                                               О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я №  

ХLIV сесія                              VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження програми «Репродуктивне здоров’я  

жіночого населення Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади через профілактику раку  

шийки матки» на 2019-2021 роки 

 

З метою запровадження в життя сучасної стратегії покращення 

репродуктивного здоров’я жіночого населення громади, як важливої складової 

загального здоров’я, позитивного впливу на демографічну ситуацію, 

забезпечення заходів щодо профілактики та ранньої діагностики раку шийки 

матки, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішенням Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров'я від 7 грудня 2016 року № 04-25/04-53 «Про Рекомендації слухань у 

Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я», розпорядженням 

голови Житомирської обласної державної адміністрації від 03.03.2017 р. № 82 

«Про схвалення регіональної програми «Репродуктивне та статеве здоров'я 

населення Житомирської області» до 2021 року, а також враховуючи висновки 

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

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму «Репродуктивне здоров’я жіночого населення 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади через профілактику раку 

шийки матки» на 2019-2021 роки (далі – Програма), згідно з додатком. 

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

фінансування заходів, передбачених Програмою.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

гуманітарних питань та соціальної політики Осипчука Я.М. та на постійну 

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

розвитку Олевської міської ради (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                        О.В.Омельчук 



ПРОЕКТ 
Додаток  

                  до рішення ХLIV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 05.09.2019 року №___  

«Про затвердження програми «Репродуктивне здоров’я  

жіночого населення Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади через профілактику раку  

шийки матки» на 2019-2021 роки» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

«Репродуктивне здоров’я жіночого населення Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади через профілактику раку 

шийки матки» на 2019-2021 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олевськ 

2019 рік 
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Розділ І. 
Загальна характеристика Програми 

 

 

 

 

1 Ініціатор розроблення Програми 
Олевська міська рада 

 

2 

Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми 

 

3 Розробник Програми 
КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

4 Співрозробники Програми 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради 

КНП «Олевський Центр первинної медичної  

допомоги»  Олевської міської ради 

 

5 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевська міська рада 

КНП  «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради, 

КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради 

 

6 Учасники Програми 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

7 Терміни реалізації Програми 2019 - 2021 роки 

8 
Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні Програми 

Міський бюджет, обласний бюджет, інші джерела, 

не заборонені законодавством 

9 
Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації: 
2900,0 тис. грн. 

9.1 
у тому числі коштів міського 

бюджету 
2900,0 тис грн. 

 - з них позабюджетні кошти В межах фінансових можливостей 

10 
Основні джерела фінансування 

Програми 
Бюджетні і позабюджетні кошти 
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Розділ ІІ 

Визначення проблеми, аналіз причин виникнення проблеми та 

обґрунтування необхідності її розв’язання, шляхом розроблення і 

виконання Програми 

Людина, її життя та здоров'я є найвищими соціальними цінностями держави, 

визначеними Конституцією України. Майбутнє держави зумовлюється комплексом 

політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію в 

країні, стан здоров'я населення. Аналіз кількісних та якісних характеристик населення за 

останні 10-15 років свідчить про те, що район, як і вся Україна, перебуває у стані глибокої 

демографічної кризи, яка характеризується депопуляцією, старінням населення та 

зменшенням середньої тривалості життя. Це негативно впливає на розвиток продуктивних 

сил, рівень добробуту населення, загальну економічну ситуацію в державі. 

Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров'я жіночого населення, 

яке є невід'ємною складовою загального здоров'я нації в цілому і має стратегічне значення 

для забезпечення сталого розвитку суспільства. 

Основним чинником, що продовжує негативно впливати на стан репродуктивного та 

статевого здоров’я жіночого населення району залишається зростання захворюваності на рак 

шийки матки, що є однією з основних причин смертності в репродуктивному віці серед 

жінок. 

 Онкологічні захворювання - друга провідна причина смертності людства. Щорічно в 

світі реєструється понад 10 млн. нових випадків онкологічних захворювань. Близько 8 млн. 

пацієнтів щорічно помирає. У країнах Європейського союзу рак шийки матки займає друге 

місце за розповсюдженістю після раку молочної залози серед жінок 15-44 років. У Європі 

кожен рік реєструється близько 33 000 нових випадків раку шийки матки. 

В Україні рак шийки матки є одним з поширених онкологічних захворювань серед 

жінок працездатного віку (5 жінок помирає щодня, 15% не проживуть одного року після 

встановлення діагнозу). Причиною раку шийки матки є вірус папіломи людини (ВПЛ), 

інфекція, що передається статевим шляхом. 

Станом на 01.01.2019 року на онкологічному обліку в КУ «Житомирcький 

облонкодиспансер» перебуває 30385 хворих. Динаміка поширеності злоякісних 

новоутворень в Житомирській області за останні десять років показує зростання на 30%.В 

Житомирській області за 2018 рік зареєстровано 171 випадок раку шийки матки, що складає 

25,5 на 100 тисяч населення (Україна - 20,2 на 100 тисяч населення). Кількість померлих 

жінок від раку шийки матки за 2018 рік - 69 випадків, що складає 10,8 на 100 тисяч 

населення (Україна - 8,2 на 100 тисяч населення). В 2018 році рак шийки матки в I-II ст. 

виявлено у 73,2 % випадків. Кількість випадків на пізніх стадіях складає 26,8 %. Крім того 

11,0 % жінок, в яких було виявлено рак шийки матки у 2018 році не прожили 1 року з 

моменту встановлення діагнозу.                                                                                                                                                                             

Дані статистичні показники характерні і для Олевської ОТГ.  В Олевській ОТГ знаходиться 

на обліку 95 жінок з раком шийки матки. З них більше 5-ти років живе - 71.  Щороку 

діагностується 5 - 7  нових випадків. В 2018 році діагностовано  5 випадків. З них в ІІІ – ІV 

стадії -1випадок .  За 6 місяців 2019 року діагностовано 3 жінок з раком шийки матки, з них в 

ІІІ – ІV стадії -3. 

 Рак шийки матки є захворюванням, яке можна попередити. Профілактика раку шийки 

матки передбачає профілактичну вакцинацію проти раку шийки матки, обмеження числа 

сексуальних партнерів, раннє виявлення та лікування фонових захворювань і статевих 

інфекцій. 

Всесвітня організація охорони здоров’я пропонує комплексний підхід до попередження 

та контролю раку шийки матки, а саме: 
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- запровадження і розширення масштабів вакцинації проти ВПЛ; 

- впровадження і розширення охоплення скринінгом та лікування передракових 

уражень; 

- швидкий менеджмент інвазивних форм раку шийки матки; 

- моніторинг із використанням стандартних показників та інструментів для подолання 

раку шийки матки. 

З метою попередження захворюваності на рак шийки матки у 74 країнах світу 

впроваджена вакцинація проти раку шийки матки та внесена до Календаря вакцинації. В 19 

країнах Європейського союзу із 29 (включаючи Ісландію та Норвегію) впроваджено 

вакцинацію дівчаток віком 9-14 років, а в 10 країнах Європейського союзу є можливість 

проведення додаткової вакцинації жінкам до 26 років. 

В Україні згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 №595 

“Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу 

медичних імунобіологічних препаратів” вакцинація проти раку шийки матки внесена в 

розділ рекомендованих вакцин. В рамках обласних програм “Репродуктивне здоров’я на 

період до 2015 року”, затвердженими обласними радами, вакцинація успішно впроваджена з 

2009 року в Дніпропетровській та Черкаській областях сумісно із цитологічним скринінгом. 

З 2016 року закуплена вакцина також в Івано-Франківській і Київській області, місті Львів. 

Враховуючи міжнародний досвід та рекомендації ВООЗ, особливу увагу необхідно 

приділити створенню програм первинної профілактики - вакцинації проти вірусу папіломи 

людини (ВПЛ) для дівчаток у віці 10-14 років, проводити інформаційно-просвітницьку 

діяльність щодо профілактики онкопатології та забезпечити якісну діагностику та лікування 

через впровадження ефективного управління та сучасних технологій. Дієві скринінгові 

заходи необхідно інтегрувати в систему надання первинної медико-санітарної допомоги. 

Дівчаткам (9-14), підліткам і жінкам (15-45) показано проведення профілактичної 

вакцинації проти папіломавірусу людини (ВПЛ) препаратами Церварікс або Гардасил, перш 

ніж вони стали сексуально активними. Вакцинація проводиться шляхом введення вакцини 

відповідно до затвердженої схеми. 

Жінкам віком від 18 до 60 років необхідне проходження гінеколога не рідше 1 разу на 

рік, а пацієнткам з груп ризику не рідше 1 разу на півроку з проведення розширеної 

кольпоскопії з прицільною біопсією і цитологічного обстеження (цитологічний скринінг) - 

масове обстеження жінок за допомогою мазків із зони трансформації шийки матки. 

Розділ ІІІ. Мета Програми 
Затвердження Програми зумовлене необхідністю поліпшення стану здоров’я жіночого 

населення, що є невід’ємною складовою загального здоров’я нації в цілому і має стратегічне 

значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. 

Основною метою Програми є зміцнення репродуктивного здоров’я жіночого населення 

громади, як важливої складової загального здоров’я, вплив на демографічну ситуацію, 

реалізація стратегії популяційних скринінгових заходів з профілактики та ранньої 

діагностики раку шийки матки. 

Програма дасть змогу подолати нерівність у доступі до інформації та якісних послуг у 

сфері репродуктивного та статевого здоров’я на всіх етапах життя жіночого населення та 

забезпечить право кожної жінки мати найвищий досяжний рівень здоров’я. 

Розділ ІV. Завдання Програми 
Основні завдання Програми: 

- формування регіональної політики щодо збереження репродуктивного здоров'я 

жіночого населення, профілактики та раннього виявлення раку шийки матки; 

- збереження репродуктивного здоров'я жіночого населення регіону; 

- забезпечення ефективного управління з питань реалізації Програми. 



ПРОЕКТ 
 

V. Заходи Програми 
1. Формування політики щодо збереження репродуктивного здоров'я жіночого 

населення: 

1) Координація діяльності та співробітництво ОТГ, сільських рад, закладів охорони 

здоров’я, громадських організацій щодо поліпшення здоров’я жіночого населення, 

збереження їх репродуктивного здоров'я та поліпшення профілактики, діагностики раку 

шийки матки. 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2019-2021 роки 

2) Розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів для дівчаток, учнівської та 
студентської молоді з питань збереження репродуктивного здоров'я, профілактики раку 

шийки матки, інфекцій, що передаються статевим шляхом, TORCH-інфекції та ВІЛ-інфекції 

(листівки, буклети, плакати тощо). 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2019-2021 роки 

3) Впровадження основних напрямів просвітницької діяльності для дівчаток, 
підлітків, молодих жінок з питань здорового способу життя та попередження раку шийки 

матки: прочитання лекцій, книги, інтернет-сайти, соціальна реклама, скриньки запитань-

відповідей у навчальних закладах. 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2. Збереження репродуктивного здоров 'я жіночого населення: 

1). Забезпечення функціонування кабінетів патології шийки матки, жіночих оглядових 

кабінетів в закладах охорони здоров’я. 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2019-2021 роки 

2). Переоснащення та укомплектування сучасним медичним обладнанням жіночих 

оглядових кабінетів. 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2019-2021 роки 

3). Упровадження протоколів із профілактики та раннього виявлення раку шийки 

матки. 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2019-2021 роки 

4). Розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів з питань реалізації заходів 

щодо профілактичної вакцинації дівчаток у віковій категорії 9-14 років з метою зменшення 

захворювань на рак шийки матки (листівки, буклети, плакати тощо). 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 
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КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

                                               2019-2021 роки 

5.) Впровадження профілактичної вакцинації дівчаток у віковій категорії 9-14 років з 

метою зменшення захворювань на рак шийки матки. 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2019-2021 роки 

6).Покращити якість та організацію цитологічного скринінгу для своєчасного 

виявлення на ранніх стадіях раку шийки матки. 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2019-2021 роки 

7). Забезпечення КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, 

амбулаторій КНП «Олевський ЦПМД» Олевської міської ради розхідними матеріалами для 

забезпечення цитологічного скринінгу з метою ранньої діагностики захворювань шийки 

матки та забезпечення КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

кольпоскопами та радіохвильовим апаратом для лікування патології шийки матки. 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2019-2021 роки 

8). Створення умов в закладах охорони здоров’я ОТГ для впровадження інноваційних 

та комп’ютерних технологій в сфері репродуктивного здоров’я жіночого населення. 

Олевська міська рада, 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП  «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2019-2021 роки 

9). Брати участь в тренінгах та конференціях для підготовки лікарів ЗП-СМ, акушерів-

гінекологів, фахівців середньої ланки з питань репродуктивного здоров’я, профілактики та 

ранньої діагностики раку шийки матки. 

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2019-2021 роки 

10). Забезпечувати безперервність медичної допомоги в галузі репродуктивного 

здоров’я через чіткий механізм скерування пацієнток у заклади охорони здоров’я вищого 

рівня та супроводом медичної інформації з забезпеченням умов конфіденційності.  

КНП «Олевський ОЦПМД» Олевської міської ради, 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

2019-2021 роки 

3. Забезпечення ефективного управління у питаннях реалізації Програми: 

1) Утворення  комітету, відповідального за реалізацію заходів Програми. 

Олевська міська рада. 

 

2) Розроблення та затвердження плану моніторингу та оцінки виконання заходів 

Програми. 

Олевська міська рада. 

VІ. Цільові групи 

дівчатка віком 9-14 років;  

дівчата підліткового віку 15-17 років; 
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молодь віком 18-26 років;  

жіноче населення 27-45 років; 

жіноче населення 46-60 років (обов’язковий скринінг). 

VІІ. Шляхи та пріоритетні напрями реалізації Програми 
Для досягнення мети Програми визначені такі пріоритетні напрями реалізації: 

У соціально-економічній сфері: 

- забезпечення медико-соціальної підтримки жіночого населення; 

- охорона здоров’я соціально незахищених груп серед жіночого населення. 

У освітній сфері: 

- реалізація стратегій, спрямованих на пропаганду формування здорового способу 

життя серед жіночого населення та інформування жіночого населення з питань 

відповідального ставлення до охорони особистого здоров’я; 

- проведення освітніх та просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я, які 

пропагують зміцнення репродуктивного здоров’я жіночого населення та профілактику 

онкологічних захворювань, в першу чергу раку шийки матки. 

У медичній сфері: 

- забезпечення посилення профілактичної спрямованості медичних послуг з 

репродуктивного здоров’я, профілактики та раннього виявлення раку шийки матки; 

- упровадження стратегії орієнтованої на надання медичних послуг з репродуктивного 

здоров’я лікарями загальної практики сімейної медицини; 

- забезпечення якості та доступності медичної допомоги у сфері репродуктивного 

здоров’я жіночого населення; 

- забезпечення поліпшення медичних послуг сільському жіночому населенню; 

- розробка та впровадження новітніх технологій і практик у сфері репродуктивного 

здоров'я на основі науково доказової медицини; 

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я; 

- забезпечення жіночого населення вакцинами проти вірусу папіломи людини. 

У кадровій сфері: 

- упровадження системи підготовки лікарів загальної практики сімейної медицини, 

акушер-гінекологів, педіатрів (тренінги, наукові конференції та практичні заняття) з проблем 

репродуктивного здоров’я жіночого населення; 

- підвищення рівня професійної підготовки медичних сестер, акушерок, які надають 

медичну допомогу у сфері репродуктивного здоров’я; 

- удосконалення системи управління у закладах охорони здоров’я. 

У сфері співробітництва та координації: 

-  розробка і впровадження дієвих механізмів управління й координації міжсекторних 

(державного, приватного, громадського секторів) зусиль з метою ефективної реалізації 

Програми. 
VІІІ. Фінансово-економічне обґрунтування 

- Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів  бюджету об’єднаної територіальної громади та бюджетів сільських рад із залученням 

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

- Орієнтовний обсяг фінансування Програми -2 млн. 900 тис. грн., в тому числі 
фінансування профілактичної вакцинації жіночого населення у віковій категорії 9-14 років з 

метою зменшення захворювань на рак шийки матки  відповідно до розрахунку – 2 млн. 488 
тис. грн.. 
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Примірний розрахунок фінансових ресурсів на виконання  

Програми «Репродуктивне здоров’я жіночого населення Олевської міської ОТГ через 

профілактику раку шийки матки» на 2019-2021 роки по медичних закладах громади 

Заходи 
Кількість, 

шт. 

Вартість, 

грн 

Витрата на 

2019-2021 роки, грн 

КНП «Олевська ЦЛ» Олевської міської ради 

Придбання кольпоскопів 2 100000 200000 

Придбання радіохвильового апарату 

для лікування патології шийки матки 

1 200000 200000 

Придбання розхідних матеріалів для 

забезпечення цитологічного 

скринінгу: 

Скельця 
Контейнери для транспортування 

матеріалу 

 

 

 

4000 на рік 

 

15 на рік 

 

 

 

2000 

 

1000 

 

 

 

4000 

 

2000 

Всього:   406000 

КНП «Олевський ЦПМД» Олевської міської ради 

Придбання розхідних матеріалів для 

забезпечення цитологічного 

скринінгу: 

Скельця 

Контейнери для транспортування 

матеріалу 

 

 

 

 

4000 на рік 

 

15 на рік 

 

 

 

 

2000 

 

1000 

 

 

 

 

4000 

 

2000 

Всього:   6000 

Всього по ЗОЗ:                                                                                     412000 

 

Розрахунок фінансування профілактичної вакцинації жіночого населення ОТГ у віковій 

категорії 9-14 років 

Вікові когорти 
Кількість 

дівчат 

75% від 

когорти 

Вартість повного 

курсу вакцинації на 

одну особу, грн. 

Витрата 2019-

2021 роки, грн. 

Олевська міська ОТГ 

9-14 річні 1659 1244 2000 2488000 

 

- Щорічно при формуванні місцевого бюджету планується передбачити цільові кошти 

для забезпечення виконання заходів  Програми. 

- Обсяг фінансування, склад матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, визначатиметься щороку з урахуванням можливостей місцевого 

бюджету. 

ІХ. Очікувані результати 

- Ухвалення Програми з відповідним фінансуванням засвідчить послідовність зусиль 

місцевої влади на шляху виконання взятих зобов’язань на виконання заходів спрямованих на 

профілактику раку шийки матки; підвищить мотивацію жіночого населення до здорового 

способу життя, дотримання безпечної статевої поведінки, збереження їх репродуктивного 

здоров’я та забезпечать зниження потреб у медичній допомозі хворим жінкам на рак шийки 
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матки. Посилення системи ранньої діагностики та лікування раку шийки матки, контролю за 

перебігом і запобіганням ускладнень сприятиме зменшенню випадків критичних станів, 

первинної інвалідизації жіночого населення та забезпечить раціональне використання 

фінансових ресурсів громади. 

Такий підхід підвищить якість та ефективність медичної допомоги жінкам ОТГ, а саме: 

- збільшення рівня поінформованості жіночого населення щодо репродуктивного та 

статевого здоров’я; 

- задоволення потреб жіночого населення в якісній та доступній первинній медико-

санітарній допомозі та у ефективній високоспеціалізованій медичній допомозі в сфері 

репродуктивного та статевого здоров’я; 

- формування, збереження та зміцнення репродуктивного та статевого здоров’я 

жіночого населення; 

- запровадження заходів з скринінгу, профілактики та ранньої діагностики раку шийки 

матки; 

- кадрове та необхідне матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я 

для надання послуг у сфері репродуктивного та статевого здоров’я. 

Виконання Програми дозволить досягнути ключових показників стану здоров'я: 

- зниження рівня захворювань статевих органів у підлітків до 122 на 10 тис. 

відповідного віку; 

- зниження захворюваності на рак шийки матки до 18,5 на 100 тис. населення; 

- забезпечення 100% впровадження клінічних протоколів у практику лікарів ЗП-СМ; 

- забезпечення дотримання стандартів лікування у 100% випадків звернень. 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                            В.О. Шейко 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLIV сесія                              VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження програми «Фінансової підтримки  

комунального некомерційного підприємства «Олевська  

центральна лікарня» Олевської міської ради» на 2019-2021 роки 

 

Для стабільного функціонування комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, 

поліпшення його матеріально-технічної бази та створення належних умов для 

розвитку вторинної медичної допомоги, покращення ефективності медичного 

осблуговування населення громади, забезпечення оплати праці з 

нарахуваннями, оплати комунальних послуг, оплати поточних видатків та 

обов’язкових податків, на виконання Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», а також враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму «Фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради» на 2019-

2021 роки (далі – Програма), згідно з додатком. 

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

фінансування заходів, передбачених Програмою.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

гуманітарних питань та соціальної політики Осипчука Я.М. та на постійну 

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

розвитку Олевської міської ради (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                        О.В.Омельчук 



ПРОЕКТ 
Додаток  

                  до рішення ХLIV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 05.09.2019 року №___  

«Про затвердження програми «Фінансової підтримки  

комунальної установи «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради» на 2019-2021 роки» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

«ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОЛЕВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 

2019 – 2021 РОКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Олевськ 

2019 
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення Програми КНП "Олевська центральна лікарня" Олевської 

міської ради 

2. Розробник Програми КНП "Олевська центральна лікарня" Олевської 

міської ради, 

Олевська міська рада 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

КНП "Олевська центральна лікарня" Олевської 

міської ради 

4. Учасники Програми Олевська міська рада, 

КНП "Олевська центральна лікарня" Олевської 

міської ради 

5. Термін реалізації Програми 2019-2021 роки 

6. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми 

Державний, місцеві бюджети та інші кошти, не 

заборонені чинним законодавством 

7. Орієнтовний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми 

В межах фінансових можливостей 

 
1. Загальні положення 

КНП "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради Житомирської області 

(далі — КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради) створено за рішенням ___ сесії Олевської 

міської ради VII скликання від ___.___.20___ року № ___, шляхом реорганізації 

(перетворення) КУ «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Житомирської 

області і є правонаступником зазначеної комунальної установи . 

Програма розроблена на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного 

кодексу України та інших нормативно-правових актів. 

У Програмі визначено цілі розвитку КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради. Програмою 

визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої медичної 

допомоги мешканцям Олевської міської ОТГ.  

КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради підзвітне і підконтрольне Засновнику, Органу 

управління.  

КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради є самостійним господарюючим суб’єктом із 

статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної 

особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в 

Олевському управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області та 

розрахункові рахунки в установі банку.  

КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради здійснює господарську некомерційну діяльність, 

яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану 

на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.  

З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку КНП "ОЦЛ" 

Олевської міської ради на 2019 – 2021 роки шляхом надання субсидій та поточних 

трансферів, здійснення внесків до його статутного капіталу. 

Дана Програма необхідна для стабільного функціонування КНП "ОЦЛ" Олевської 

міської ради поліпшення його матеріально – технічної бази та створення належних умов для 

розвитку вторинної медичної допомоги, покращення ефективності медичного 

обслуговування населення громади. 
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2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних 

умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги. Покращення якості медичної допомоги 

можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного 

медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення 

даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та 

кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть 

надаватися  КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради. 

В умовах переходу на нові умови фінансування,  для забезпечення  повноцінного  

функціонування КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради необхідні додаткові кошти для 

модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, закупівлі  діагностичного обладнання. 

Прийняття Програми фінансової підтримки  створює правові засади для  запровадження 

фінансування  за рахунок міського  бюджету. 

3. Мета програми 

Метою Програми є: 

- збереження і поліпшення стану здоров’я населення району, підвищення якості 

надання вторинної медичної допомоги; 

- забезпечення стабільної роботи КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради відповідно до 

його функціонального призначення; 

- забезпечення оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг, оплати 

податків та інших поточних видатків; 

- оновлення його матеріально-технічної бази; 

- забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства; 

- забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності 

медичного обслуговування населення; 

проведення поточного ремонту та здійснення належного утримання робочих місць. 

4.Завдання Програми 

Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання основних 

функцій КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради за рахунок надання поточних трансферів та 

здійснення внесків до статутного капіталу. 

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з 

урахуванням змін до чинного законодавства (згідно додатку). 

5. Фінансова підтримка виконання Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України 

за рахунок: 

— коштів місцевого бюджету ;  

— коштів державного бюджету; 

— надання підприємством платних послуг;  

— залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини району базуючись на 

Законі України "Про державно-приватне партнерство";  

— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на 

виконання запланованих заходів Програми.  

Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається КНП "ОЦЛ" 

Олевської міської ради до Управління фінансів Олевської міської ради. 

 Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової 

підтримки. 
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6. Очікувані результати виконання Програми 

Реалізація Програми дасть змогу: 

- забезпечення недопущення заборгованості з оплати праці з нарахуваннями, 

оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків; 

- забезпечити стабільну роботу КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради; 

- забезпечити оновлення його матеріально-технічної бази; 

- забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства; 

- забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності 

медичного обслуговування населення громади; 

- покращити фінансовий стан КНП "ОЦЛ" Олевської міської ради. 
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План заходів 

програми «Фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Олевська центральна лікарня" Олевської міської 

ради на 2019 - 2021 роки 

  

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування(вартість), 

тис. гривень 

2019 рік 2020 рік 2021рік 

1. Оплата праці з 

нарахуваннями 

на оплату праці 

-Оплата посадових окладів, доплати і надбавки 

обов’язкового та стимулюючого характеру, 

індексація заробітної плати, матеріальна 

допомога на оздоровлення, інші види оплати 

праці; 

-Сплата єдиного соціального внеску на 

загально-обов’язкове державне соціальне 

страхування 

2019-

2021 р.р. 

Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 

2. Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентарю 

-Господарчих, будівельних, електротоварів, 

меблів та інших малоцінних предметів; 

-Паливно-мастильних матеріалів, запчастин до 

транспортних засобів 

-Канцелярського та письмового приладдя, 

бланків, паперу та ін.; 

-Інших товарів 

2019-

2021 р.р. 

Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 

3. 
Придбання 

медикаментів та 

перев’язувальних 

матеріалів 

- лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів; 
- виробів медичного призначення; 

- технічних засобів; 
- дезінфікуючих засобів та інше 

2019-

2021 р.р. 

Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 

4. Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

- послуги теплопостачання; 

- оплата водопостачання і водовідведення; 

- оплата електроенергії- 

- оплата природного газу 

-оплата інших енергоносіїв 

- інших послуг 

2019-

2021 р.р. 

Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 



ПРОЕКТ 

5. Оплата послуг 

(крім 

комунальних): 

Оплата  послуг згідно заключених договорів 2019-

2021 р.р. 

Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 

6. 
Оплата 

післядипломної 

підготовки 

(перепідготовки) 

кадрів 

- підвищення кваліфікації кадрів; 
- участь у конференціях та семінарах; 

- навчання відповідальних: 
- за цивільний захист; 

- тендерного комітету; 

- інше 

2019-

2021 р.р. 

Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 

7. Інші поточні 

видатки 

- сплата податків, зборів, обов’язкових 

платежів, штрафів, пені тощо 

 

2019-

2021 р.р. 

Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 

8. Капітальні 

видатки 

- придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування,  капітальний 

ремонт, реконструкція інших об’єктів тощо. 

 

2019-

2021 р.р 

Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 

9. Інші виплати 

населення 

Пільгові рецепти згідно постанови 

КМУ від 17.08.1998 року №1303 «Про 

впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів 

за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями 

захворювань» (зі змінами) 

2019-

2021 р.р 

Кошти місцевих 

бюджетів 

* * * 

 

 *  В межах фінансових можливостей 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                     В.О. Шейко 



П Р О Е К Т 

              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

ХLIХ сесія                          VІІ скликання 

 

від 05.09.2019 року  

 

Про внесення доповнень до рішення ХХXVIІ сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2018 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», ч. 5 ст. 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням  ХХXVIІ сесії 

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

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 ХХXVIІ 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 Олевської 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  ХLIХ сесії Олевської міської 



П Р О Е К Т 
ради VII скликання від 05.09.2019 року 

 № ___  «Про внесення доповнень до рішення ХХXVIІ сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2018 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 
 
 

1.  Приміщення на другому поверсі  

нежитлової будівлі адмінприміщення 

 

28,1 м
2 

вул. Шевченка, 14, 

с.Жубровичі, 

Олевський район,  

Житомирська область, 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Р І Ш Е Н Н Я №  

ХLIХ сесія                          VІІ скликання 

 

від 05.09.2019 року  

 

Про затвердження звіту  

оцінки нерухомого майна  

 

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

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

професійну оціночну діяльність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 10 грудня 2003 року №1891 «Про затвердження методики оцінки 

майна», а також з метою розрахунку стартової мінімальної орендної плати та 

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про оцінку нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 

виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової 

біржі від 30.08.2019 року Серія АЕ №001106, на приміщення (літ.24) на 

другому поверсі нежитлової будівлі адмінприміщення, загальною площею 

28,1 м
2
, що розташоване за адресою: вул.Шевченка, 14, с.Жубровичі, 

Олевського району, Житомирської області з ринковою вартістю оцінюваного 

об’єкта 50 658,00 грн. без урахування ПДВ (п’ятдесят тисяч шістсот 

п’ятдесят вісім гривень 00 копійок); 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова               О.В. Омельчук 

             

              

 



П Р О Е К Т 

                                                                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 

ХLIХ сесія                         VІІ скликання

  

від 05.09.2019 року  

 

Про надання дозволу відділу освіти, молоді  

та спорту Олевської міської ради на продовження  

терміну дії договору оренди приміщення в нежитловій  

будівлі Олевського Центру художньо-естетичної  

творчості учнівської молоді 

 

   

 На підставі листа начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради В.П.Левченка від 06.08.2019 року №784 щодо 

продовження дії договору оренди, відповідно ст. 42, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна»,  рішення XXХVIІІ сесії VII скликання 

від 14.03.2019 року №1000 «Про затвердження Положення про оренду майна 

територіальної громади міста Олевськ, Порядку проведення конкурсу на 

право оренди майна територіальної громади міста Олевськ, Методики 

розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Олевськ, 

яке передається в оренду, Типового договору про передачу майна міста 

Олевськ у новій редакції» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

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

продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна приміщення в 

нежитловій будівлі Олевського Центру художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді від 01.09.2017 року №5, загальною площею 34,6 м
2
, за 

адресою: вул.Гетьмана Виговського, 30, м.Олевськ, Житомирської області з 

громадською організацією «Олевський відділ Спілки поляків України», 

терміном на 2 роки 11 місяців, шляхом укладання Додаткової угоди.                                                                                                                              

Встановити орендну плату відповідно до Методики розрахунку орендної 

плати за майно територіальної громади міста Олевськ в розмірі 250,00 грн 

(двісті п’ятдесят гривень 00 коп) в місяць. 



П Р О Е К Т 

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

міської ради В.П.Левченку підписати Додаткову угоду. 

3. Надати копію підписаної та затвердженої Олевською міською радою 

Додаткової угоди в 5-денний термін відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради (Ковальчук О.Б.). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

 

Міський голова                           О.В. Омельчук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLIV сесія                          VІІ скликання

  

від 05.09.2019 року 

 

Про обмеження використання пластикових пакетів 

та іншої пластикової упаковки, штучних квітів,  

вінків та інших декоративних пластикових виробів 

 

 З метою збереження безпечного для існування живої і неживої природи 

навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від 

негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного 

середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства та природи, 

керуючись Директивою 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 

грудня 1994 року «Про упаковку та відходи упаковки» та на підставі ст. 15 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», 

відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017р. № 820-

р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 

2030 року», рішення42-ї сесії міської ради від 04.07.2019 р. № 1165 «Про 

затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами в 

Олевській ОТГ на 2019-2024 рр.», враховуючи висновок постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Рекомендувати суб’єктам господарювання у сфері торгівлі: 

1.1. Пропонувати покупцям альтернативу використанню пластикових пакетів: 

паперові пакети, торбини з тканини тощо. 

1.2. Розробити Програму лояльності до споживачів щодо використання 

багаторазової тари. 

1.3. Змінити стандарти обслуговування покупців. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради організувати 

інформаційно-просвітницьку роботу в закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти щодо негативного впливу на довкілля від використання 

пластикових упаковок та інших декоративних пластикових виробів. 

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

комунальної власності Олевської міської ради спільно з відділом житлово-

комунального господарства та цивільного захисту населення Олевської 

міської ради організувати та провести зустрічі з суб’єктами господарювання у 



П Р О Е К Т 

сфері торгівлі, комунальними підприємствами, установами та організаціями з 

питань використання різних видів упаковок та охорони довкілля. 

4. Загальному відділу Олевської міської ради постійно висвітлювати 

інформацію про заходи щодо поводження з відходами та про переваги 

використання альтернатив пластикової упаковки та інших декоративних 

пластикових виробів. 

5. Фінансування заходів щодо організації та проведення інформаційно-

просвітницької роботи з питань обмеження використання пластикової 

упаковки та інших декоративних пластикових виробів здійснювати за рахунок 

коштів міського бюджету в рамках реалізації цільових програм та коштів 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника голови 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, архітектури та 

будівництва Мельника С.В. 

 

 

Міський голова                  О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



П Р О Е К Т 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLIV сесія                          VІІ скликання

  

від 05.09.2019 року 

 

Про уточнення назв вулиць, 

провулків по Олевській ОТГ 

 

 

 

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Олевської 

міської ради Ніколайчука В.П., щодо звернення завідуючої сектору реєстрації 

місць проживання управління «Центра надання адміністративних послуг»  

Козловець В.П. про неоднозначне застосування назв вулиць, провулків та 

виявлення значних розбіжностей в Реєстрі територіальної громади між 

відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень та Реєстру виборців, керуючись п. 41,, част.1, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Уточнити назви вулиць, провулків Олевської ОТГ, а саме: 

1.1. Виключити з реєстру вулиць міста Олевськ, як такі, що відсутні на 

території міста та неможливості їх розбивки, наступні вулиці та 

провулки: 

- вулиця Різдвяна; 

- вулиця Козацька; 

- вулиця Ліщенська; 

- вулиця Лівобережна; 

- вулиця Нова; 

- ІІІ-й провулок Гетьманський; 

- ІV-й провулок Гетьманський; 

- V-й провулок Гетьманський; 

- VI-й провулок Гетьманський; 

- VII-й провулок Гетьманський;  

- VIII-й провулок Гетьманський; 

- провулок імені Василя Струтинського; 

- провулок Зелений; 

- провулок Східний; 
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2. Встановити визначення  назв вулиць, провулків по Олевській ОТГ  і 

запровадити  вживання  таких назв вулиць в усіх офіційно-ділових 

документах, згідно  додатку 1. 

 

3. Загальному відділу Олевської міської ради оприлюднити дане рішення на 

офіційному веб-сайті міської ради та направити дане рішення до 

державного підприємства Житомирської філії Державного підприємства 

«Національні інформаційні системи». 

 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника С.В. 

 

 

Міський голова        О.В.Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки  

 

     Розглянувши заяву Сидорчука Миколи Володимировича, який проживає 

за адресою: І пров. Московський,29, м.Олевськ,Житомирська обл.; 

Сидорчука Віталія Миколайовича, який проживає за адресою: пров. І-й 

Московський,29, м.Олевськ,Житомирська обл.; Гайчені Ірини Григорівни, 

яка проживає за адресою: вул. Олександра Олеся,3, м.Олевськ,Житомирська 

обл.; спільну заяву Фещук Людмили Олексіївни, Верещаєва Петра 

Павловича, які проживають за адресою: пров. Московський,25-а, 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 Сидорчуку Миколі Володимировичу на  виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення: площею  0,4991 га, з метою надання у власність шляхом викупу 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(Код 11.02 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. Герцена, 13-л, 

м.Олевськ, Житомирська область, кадастровий 

номер1824455100:01:011:0047. 

2. Надати дозвіл Сидорчуку Віталію Миколайовичу на  виготовлення звіту з 

експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення: площею  0,2245 га, з метою надання у власність шляхом викупу 

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

розташованої за адресою: вул. Герцена, 13-м, м.Олевськ, Житомирська 

область, кадастровий номер1824455100:01:011:0048. 

3. Надати дозвіл Гайчені Ірині Григорівні на  виготовлення звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського  призначення: 
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площею  0,0277 га, з метою надання у власність шляхом викупу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ)  

розташованої за адресою: вул. С.Шепетька, 26-а, с.Сущани, Олевський 

район, Житомирська область, кадастровий номер 1824486801:02:002:0094. 

4. Надати дозвіл Фещук Людмилі Олексіївні спільно з Верещаєвим Петром 

Павловичем   на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського  призначення: площею  0,0095 га, з метою 

надання у власність шляхом викупу для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. 

Свято-Воздвиженська, 1-б, м.Олевськ, Житомирська область, кадастровий 

номер1824455100: 02:029:0057. 

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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

 
      Розглянувши технічні документації із землеустрою, щодо поділу 

земельних ділянок,  керуючись   ст. 12,20, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 

141,186
1
 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону України 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності 1824482400:08:000:0249 Об’єднаної 

територіальної громади в особі Олевської міської ради загальною площею 

23,6512 га, , на земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824482400:08:000:0294, 

загальною площею 1,9700 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824482400:08:000:0296, загальною 

площею 1, 9700 га; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер1824482400:08:000:0295, загальною 

площею 1, 9700 га; 

- земельна ділянка №4 кадастровий номер1824482400:08:000:0297, загальною 

площею 1, 9700 га; 

- земельна ділянка №5 кадастровий номер1824482400:08:000:0298, загальною 

площею 1, 9700га; 

- земельна ділянка №6 кадастровий номер 1824482400:08:000:0292, 

загальною площею 1,9700 га; 

- земельна ділянка №7 кадастровий номер1824482400:08:000:0301, загальною 

площею 1, 9700 га; 

- земельна ділянка №8 кадастровий номер1824482400:08:000:0302, загальною 

площею 1, 9700 га; 
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- земельна ділянка №9 кадастровий номер1824482400:08:000:0291, загальною 

площею 1, 9700 га; 

- земельна ділянка №10 кадастровий номер1824482400:08:000:0293, 

загальною площею 1, 9700га; 

- земельна ділянка №11 кадастровий номер1824482400:08:000:0299, 

загальною площею 1, 9700 га; 

- земельна ділянка №12 кадастровий номер1824482400:08:000:0300, 

загальною площею 1, 9812га, яка розташована на території Олевської міської 

ради Олевського району за межами населених пунктів,виготовлену ФОП    

СЕРЕДА О.В. (кваліфікаційний сертифікат інженер-землевпорядника № 

010453 від 16.05.2016 р.). 

2. Олевській міській раді у місячний термін зареєструвати право власності 

стосовно новостворених земельних ділянок, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із 

землеустрою. 

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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою                                                                       

щодо відведення земельної ділянки,                                                                               

з метою зміни цільового призначення 

та передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

    

  Розглянувши заяву: 

- Лозка Володимира Григоровича, який проживає за адресою: 

І пров.Московський,21, м.Олевськ, Житомирська обл.; 

- Гуриновича Олександра Анатолійовича, який проживає за адресою: 

вул.І.Франка,20, м.Олевськ, Житомирська обл. та 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 Лозку Володимиру Григоровичу проект землеустрою щодо 

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

номер 1824487200:12:000:0534, 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.(кваліфікаційний сертифікат інженер-

землевпорядника № 010453 від 16.05.2016 р.). 

1.1. Передати Лозку Володимиру Григоровичу, безоплатно у власність 

земельну ділянку загальною площею 1,9400  га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0534, для ведення особистого селянського господарства. 

2. Затвердити Гуриновичу Олександру Анатолійовичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, загальною площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 1824486200:04:000:0865, 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 
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на території Олевської міської ради Житомирської області за межами 

населених пунктів, який розроблений ФОП СЕРЕДА О.В.(кваліфікаційний 

сертифікат інженер-землевпорядника № 010453 від 16.05.2016 р.). 

2.1. Передати Гуриновичу Олександру Анатолійовичу, безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 2,0000  га, кадастровий номер 

1824486200:04:000:0865, для ведення особистого селянського господарства. 

3.Зобов’язати Лозка Володимира Григоровича в місячний термін 

зареєструвати право власності на земельну ділянку. 

4. Попередити Лозка Володимира Григоровича, Гуриновича Олександра 

Анатолійовича про заборону використання земельної ділянки до реєстрації 

права власності та змінні цільового призначення земельної ділянки. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 Міський голова                                                                           О.В. Омельчук 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності  

для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії та  

укладання договорів оренди земельних ділянок. 

 

Розглянувши клопотання АТ «Житомиробленерго» зареєстрованого за 

адресою: вул.Пушкінська, 32/8, м. Житомир, Житомирська обл., надані 

документи,  керуючись   ст. 12, 20, 116, 122, 123, 124, 125,186 Земельного кодексу України, 

ст. ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст. 
55 Закону України «Про землеустрій» ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,  

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити АТ «Житомиробленерго»  проект землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності  для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ) з метою передачі їх в 

користування на умовах  оренди загальною  площею  0,052 га, за адресою:  в 

межах населених пунктів  Олевської міської ради,  Олевського району, 

Житомирської області, а саме: 

-  вул.Свято-Миколаївська, м.Олевськ, (ЩТП – 10/0,4 кВ ), площа – 0,0028 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:025:0067; 

-  вул.Свято-Миколаївська, м.Олевськ, (ПЛ – 10 кВ ), площа – 0,0012 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:025:0065; 

-  вул.Свято-Миколаївська, м.Олевськ, (ПЛ – 10 кВ ), площа – 0,0012 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:025:0066, який розроблено АТ 

«Житомиробленерго» (ЄДРПОУ 22048622). 

2. Укласти договори оренди та встановити орендну плату за користування 

вказаними земельними ділянками в розмірі 12 % від нормативно-грошової 

оцінки земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 
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обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (Код 14.02 за КВЦПЗ).   

3. Встановити термін оренди вказаних земельних ділянок строком на 49 

(сорок дев'ять) років. 

4. АТ «Житомиробленерго» в місячний термін  укласти та зареєструвати  

договори оренди вказаних земельних ділянок. 
5. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість проекту землеустрою. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова                                   О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги 

з метою передачі її в постійне користування 

        Розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зареєстрованої за адресою: 

вул.Свято-Миколаївська,46, 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: Житомирська обл., Олевський район, с.Зольня, 

вул.Перемоги,4, 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 КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ОЛЕВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ проект землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності загальною площею 0.1000 га  (Код 

03.03 за КВЦПЗ)  для будівництва та  обслуговування будівель закладів 

охорони здоров’я та соціальної допомоги з метою передачі її в постійне 

користування кадастровий номер1824482801:03:014:0008, яка розташована за 

адресою: Житомирська область, Олевський район, с.Зольня, вул.Перемоги,4 , 

який розроблений ФОП Середа О.В. (кваліфікаційний сертифікат інженер-

землевпорядника № 010453 від 16.05.2016 р.). 

2. Передати КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ОЛЕВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в постійне користування для будівництва та  



П Р О Е К Т 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

(Код 03.03 за КВЦПЗ), земельну ділянку комунальної власності загальною 

площею 0.1000 га кадастровий номер1824482801:03:014:0008, яка 

розташована за адресою: Житомирська область, Олевський район, с.Зольня, 

вул.Перемоги,4. 

3. КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ОЛЕВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок 

комунальної власності  

        У зв’язку з необхідністю поділу земельної ділянки розташованої на 

території Олевської міської ради за межами населених пунктів, керуючись   
ст. 12, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824486200:04:000:0864 загальною площею 3,793 га, 

землі резервного фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ), розташованої на території 

Олевської міської ради  Житомирської області (за межами населеного пункту 

с. Рудня-Бистра) на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   1,8965 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею  1,8965  га . 

2. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824481600:06:000:0313 загальною площею 26,8868 га, 

землі резервного фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ), розташованої на території 

Олевської міської ради  Житомирської області (за межами населеного пункту 

с. Жубровичі) на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   24,8868 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею  2,0000  га . 

3. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824486400:05:000:0115 загальною площею 45,9028 га, 

землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської 
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міської ради  Житомирської області (за межами населеного пункту с. 

Стовпинка) на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   24,4728 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею  21,43  га . 

4 Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

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 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про припинення 

дії договорів 

оренди землі 

 

Розглянувши заяву Михайленко Єви Михайлівни, яка проживає за 

адресою: вул. Зелена,3, с.Кишин, Олевський район, Житомирська область 

про припинення дії договорів оренди землі, керуючись п.8., п.34, п.36 

Договору оренди землі, ст.1285 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договорів оренди землі від 05.06 2019 року укладених 

Олевською міською радою  з ТОВ «Лугинська Зернова Компанія», код 

ЄДРПОУ: 41519813 , стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0345 загальною площею 0,3088 га; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0346 загальною площею 0,299 га; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0489 загальною площею 1,3722 га; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0490 загальною площею 1,3722 га, 

розташованих на території Олевської міської ради за межами населених 

пунктів, у зв’язку з прийняттям спадщини спадкоємцем. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій.  

 

Міський голова                                                                              О.В. Омельчук  

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

та затвердження умов продажу права оренди 

на конкурентних засадах (земельних торгах).  

 

        Відповідно до ст.ст. 12, 83, 116, 122, 124 – 127, 134 – 139  Земельного 

кодексу України, ст. 26 Закону України   «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності (01.01 

за КВЦПЗ) з метою продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах),  згідно додатку, виготовлені ФОП СЕРЕДА О.В.. 

2.  Міська рада та її виконавчі органи не несуть відповідальності за 

достовірність та якість проектів землеустрою. 

3. Затвердити умови продажу права оренди земельних ділянок згідно 

додатку, встановивши наступне: 

3.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди земельних ділянок 

дорівнює розміру річної орендної плати за користування, що становить 12 % 

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (згідно додатку). 

3.2. Гарантійний внесок становить 5% від стартового розміру річної 

орендної плати за користування. 

3.3. Крок земельних торгів (аукціону) з продажу права оренди 

земельних ділянок становить 0,5% стартової ціни лоту. 

3.4. Встановити строк оренди земельних ділянок згідно додатку. 

3.5. Призначити дату проведення земельних торгів у терміни визначені 

чинним законодавством України  – ІІІ квартал 2019 року. 

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. 

 



П Р О Е К Т 

 

Міський голова                       О.В.Омельчук 

 

 

         Додаток 

до рішення ХLІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 05.08.2019 року №   «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою продажу прав 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)» 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

призначених для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 
 

 

№ Цільове 

призначення 

Код за 

КВПЦЗ 

Площа, га Кадастровий номер 

(місце розташування) 

Строк 

оренди 

земельної 

ділянки 

Розмір 

річної 

орендної 

плати, грн. 

1 01.01 16,0688 1824485600:05:000:0222 

(с.Майдан) 

7 років  

2 01.01 4,3369 1824486200:09:000:0336 

(с.Рудня-Бистра) 

7  років  4807,56 

3 01.01 9,4358 1824486200:10:000:0508 

( с.Рудня-Бистра) 

7  років  9490,93 

4 01.01 13,3600 1824486200:10:000:0509  

( с.Рудня-Бистра) 

7 років 15558,52 

5 01.01 6,2335 1824486200:10:000:0499 

( с.Рудня-Бистра) 

7 років  542,09 

6 01.01 26,0041 1824485300:05:000:0729 

(с.Лопатичі) 

10 років 25983,52 

7 01.01 78,0508 1824482800:06:000:0066 

(с.Зольня) 

10 років 21773,59 

8 01.02 8,8967 1824488000:05:000:0354 

(Юрове) 

7 років 4233,88 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

нерозподілених (невитребуваних)земельних часток (паїв), 

що передаються в оренду для ведення товарного сільсько- 

господарського виробництва 

 

     Розглянувши заяву ТОВ АКРІС-ГРУП», зареєстрованого за адресою:  

м.Київ, вул. Ованеса Туманяна,15-А, офіс 641-А, 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»  та надані документи, керуючись ст. 13 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», Земельного кодексу України,  

ст.ст.27,28,55 Закону України «Про землеустрій», ст. 30 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  
Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  України»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) нерозподілених 

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

«АКРІС-ГРУП», загальною площею 297,9892 га  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва   (Код 01.01 за КВЦПЗ) на території 

Олевської міської ради  Олевського району Житомирської області (за 

межами населених пунктів), який розроблено ПП «АНДВОЛ» (ЄДРПОУ 

38373641). 
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2. Передати в оренду ТОВ «АКРІС-ГРУП» нерозподілені (невитребувані) 

земельні частки (паї), які розташовані на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області за межами населених пунктів для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 7 років 

або до моменту витребування їх власниками права власності на земельні 

ділянки, загальною площею 296,2086 га, згідно додатку, крім пункту 90 та 

пункту 310. 

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

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва   (Код 01.01 за КВЦПЗ).  

4. ТОВ «АКРІС-ГРУП»: 

- укласти відповідні договори оренди земельних ділянок з Олевською 

міською радою згідно з чинним законодавством, в яких передбачити, що у 

разі набуття громадянами права власності на нерозподілені (невитребувані) 

земельні частки (паї), договори оренди підлягають розірванню; 

- в місячний термін після підписання договорів оренди забезпечити державну 

реєстрацію права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні частки 

(паї) відповідно до чинного законодавства; 

- приступити до використання земельних ділянок після державної реєстрації 

права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї). 

5. Виділити в натурі Чапській Тетяні Іванівні земельні ділянки загальною 

площею 1,7806 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,3054 га, 

кадастровий номер 1824481600:03:000:0199, земельна ділянка (сіножаті) 

площею 0,4752 га, кадастровий номер 1824481600:03:000:0730. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

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  
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                                            Додаток 

                                                                                              до рішення ХLІІІ сесії Олевської міської ради 

                                                                                             VІІ скликання від 05.09.2019 року №    

                                                                                              «Про затвердження технічної документації 

                                                                                              із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж 

                                                                                              земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

                                                                                              нерозподілених    (невитребуваних) 

                                                                                              земельних часток (паїв), що передаються в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» 

 

№ Номер паю Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

1 1 1824481600:06:000:0316 1,1784 Рілля 

2 2 1824481600:06:000:0317 1,1780 Рілля 

3 3 1824481600:06:000:0376 1,1781 Рілля 

4 4 1824481600:06:000:0355 1,1781 Рілля 

5 5 1824481600:06:000:0356 1,1781 Рілля 

6 6 1824481600:06:000:0354 1,1781 Рілля 

7 7 1824481600:06:000:0352 1,1781 Рілля 

8 8 1824481600:06:000:0351 1,1781 Рілля 

9 9 1824481600:06:000:0353 1,1769 Рілля 

10 10 1824481600:06:000:0377 1,1670 Рілля 

11 11 1824481600:06:000:0357 1,1557 Рілля 

12 12 1824481600:06:000:0350 1,3679 Рілля 

13 13 1824481600:06:000:0348 1,2080 Рілля 

14 14 1824481600:06:000:0349 1,3153 Рілля 

15 15 1824481600:06:000:0347 1,4199 Рілля 

16 16 1824481600:06:000:0346 1,5447 Рілля 

17 17 1824481600:06:000:0345 1,1407 Рілля 

18 18 1824481600:06:000:0344 1,1290 Рілля 

19 20 1824481600:06:000:0358 1,1781 Рілля 

20 21 1824481600:06:000:0359 1,1425 Рілля 

21 22 1824481600:06:000:0343 1,0690 Рілля 

22 23 1824481600:06:000:0341 1,1781 Рілля 

23 24 1824481600:06:000:0342 1,1780 Рілля 

24 25 1824481600:06:000:0360 1,1569 Рілля 

25 26 1824481600:06:000:0361 1,0137 Рілля 
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26 28 1824481600:06:000:0340 1,1780 Рілля 

27 29 1824481600:06:000:0339 1,1781 Рілля 

28 30 1824481600:06:000:0338 1,1770 Рілля 

29 31 1824481600:06:000:0337 1,1782 Рілля 

30 32 1824481600:06:000:0336 1,1781 Рілля 

31 33 1824481600:06:000:0362 1,1780 Рілля 

32 35 1824481600:06:000:0363 1,1781 Рілля 

33 36 1824481600:06:000:0335 1,1781 Рілля 

34 37 1824481600:06:000:0364 1,1782 Рілля 

35 49 1824481600:06:000:0334 1,1782 Рілля 

36 97 1824481600:06:000:0365 1,1781 Рілля 

37 121 1824481600:06:000:0333 1,1786 Рілля 

38 123 1824481600:06:000:0366 1,2734 Рілля 

39 124 1824481600:06:000:0368 1,1780 Рілля 

40 125 1824481600:06:000:0367 1,1780 Рілля 

41 126 1824481600:06:000:0369 1,1780 Рілля 

42 130 1824481600:06:000:0370 1,8598 Рілля 

43 132 1824481600:06:000:0371 1,2645 Рілля 

44 133 1824481600:06:000:0378 1,2204 Рілля 

45 135 1824481600:06:000:0372 1,3923 Рілля 

46 136 1824481600:06:000:0379 1,5648 Рілля 

47 137 1824481600:06:000:0373 1,2012 Рілля 

48 168 1824481600:06:000:0375 1,1781 Рілля 

49 191 1824481600:06:000:0374 1,6824 Рілля 

50 207 1824481600:07:000:0435 1,4057 Рілля 

51 208 1824481600:07:000:0436 1,3137 Рілля 

52 209 1824481600:07:000:0437 0,2723 Рілля 

53 209-01 1824481600:07:000:0438 1,0050 Рілля 

54 210 1824481600:07:000:0439 0,5875 Рілля 

55 210-01 1824481600:07:000:0440 0,8329 Рілля 

56 211 1824481600:07:000:0442 1,6549 Рілля 

57 212 1824481600:07:000:0441 1,8867 Рілля 

58 213 1824481600:07:000:0454 1,8695 Рілля 
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59 214 1824481600:07:000:0443 1,7027 Рілля 

60 215 1824481600:07:000:0444 1,6448 Рілля 

61 216 1824481600:07:000:0428 1,2466 Рілля 

62 217 1824481600:07:000:0429 1,1776 Рілля 

63 218 1824481600:07:000:0426 1,4080 Рілля 

64 221 1824481600:07:000:0425 1,1781 Рілля 

65 222 1824481600:07:000:0445 1,1781 Рілля 

66 223 1824481600:07:000:0423 1,1781 Рілля 

67 225 1824481600:07:000:0424 1,2041 Рілля 

68 226 1824481600:07:000:0422 1,5560 Рілля 

69 228 1824481600:07:000:0421 1,1781 Рілля 

70 278 1824481600:07:000:0420 1,1990 Рілля 

71 282 1824481600:07:000:0419 1,2170 Рілля 

72 284 1824481600:07:000:0418 1,2442 Рілля 

73 286 1824481600:07:000:0417 1,3109 Рілля 

74 293 1824481600:07:000:0416 1,3654 Рілля 

75 298 1824481600:07:000:0415 1,4049 Рілля 

76 303 1824481600:07:000:0446 0,7009 Рілля 

77 303-01 1824481600:07:000:0414 0,6881 Рілля 

78 323 1824481600:02:000:0316 2,8873 Рілля 

79 355 1824481600:02:000:0315 1,0433 Рілля 

80 360 1824481600:02:000:0328 1,2910 Рілля 

81 382 1824481600:02:000:0317 1,3863 Рілля 

82 386 1824481600:02:000:0314 1,1839 Рілля 

83 425 1824481600:02:000:0313 1,1841 Рілля 

84 441 1824481600:02:000:0312 1,6374 Рілля 

85 451 1824481600:02:000:0311 1,5795 Рілля 

86 468 1824481600:02:000:0318 1,4139 Рілля 

87 472 1824481600:02:000:0310 1,2062 Рілля 

88 504 1824481600:03:000:0198 0,4209 Рілля 

89 504-01 1824481600:03:000:0200 0,9029 Рілля 

90 512 1824481600:03:000:0199 1,3054 Рілля 

91 521 1824481600:03:000:0201 1,1628 Рілля 
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92 523 1824481600:03:000:0202 1,2392 Рілля 

93 558 1824481600:03:000:0203 1,2866 Рілля 

94 572 1824481600:04:000:0878 1,0384 Рілля 

95 573 1824481600:04:000:0761 1,0687 Рілля 

96 574 1824481600:04:000:0767 1,0654 Рілля 

97 575 1824481600:04:000:0763 1,0796 Рілля 

99 576 1824481600:04:000:0768 1,3667 Рілля 

100 577 1824481600:04:000:0765 1,3643 Рілля 

101 578 1824481600:04:000:0771 1,2933 Рілля 

102 580 1824481600:04:000:0770 1,3999 Рілля 

103 581 1824481600:04:000:0772 1,5504 Рілля 

104 583 1824481600:04:000:0774 1,4672 Рілля 

105 584 1824481600:04:000:0877 1,4168 Рілля 

106 585 1824481600:04:000:0876 1,3978 Рілля 

107 586 1824481600:04:000:0775 1,4156 Рілля 

108 587 1824481600:04:000:0776 1,5431 Рілля 

109 588 1824481600:04:000:0780 1,8685 Рілля 

110 600 1824481600:04:000:0787 1,1003 Рілля 

111 611 1824481600:04:000:0784 1,3180 Рілля 

112 615 1824481600:04:000:0788 1,7490 Рілля 

113 628 1824481600:04:000:0793 1,0352 Рілля 

114 629 1824481600:04:000:0882 1,1006 Рілля 

115 630 1824481600:04:000:0791 1,1060 Рілля 

116 631 1824481600:04:000:0789 1,2285 Рілля 

117 632 1824481600:04:000:0792 1,1060 Рілля 

118 633 1824481600:04:000:0790 1,1060 Рілля 

119 634 1824481600:04:000:0786 1,2284 Рілля 

120 635 1824481600:04:000:0785 1,1174 Рілля 

121 636 1824481600:04:000:0880 1,1059 Рілля 

122 637 1824481600:04:000:0881 1,1058 Рілля 

123 638 1824481600:04:000:0778 1,2267 Рілля 

124 639 1824481600:04:000:0781 1,1496 Рілля 

125 640 1824481600:04:000:0783 1,1060 Рілля 
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126 641 1824481600:04:000:0782 1,1059 Рілля 

127 642 1824481600:04:000:0779 1,1059 Рілля 

128 644 1824481600:04:000:0777 1,1640 Рілля 

129 645 1824481600:04:000:0773 1,1700 Рілля 

130 646 1824481600:04:000:0769 1,1772 Рілля 

131 647 1824481600:04:000:0764 1,1517 Рілля 

132 648 1824481600:04:000:0766 1,1530 Рілля 

133 654 1824481600:04:000:0762 1,2107 Рілля 

134 695 1824481600:04:000:0760 1,1078 Рілля 

135 713 1824481600:04:000:0759 1,1530 Рілля 

136 714 1824481600:04:000:0758 1,1531 Рілля 

137 715 1824481600:04:000:0757 1,1527 Рілля 

138 716 1824481600:04:000:0756 1,1527 Рілля 

139 717 1824481600:04:000:0755 1,1530 Рілля 

140 718 1824481600:04:000:0754 1,1527 Рілля 

141 719 1824481600:04:000:0753 1,1874 Рілля 

142 720 1824481600:04:000:0752 0,3562 Рілля 

143 720-01 1824481600:04:000:0875 0,7972 Рілля 

144 721 1824481600:04:000:0751 1,2641 Рілля 

145 722 1824481600:04:000:0750 1,3996 Рілля 

146 723 1824481600:04:000:0749 1,5047 Рілля 

147 724 1824481600:04:000:0748 1,5050 Рілля 

148 752 1824481600:04:000:0747 0,9171 Рілля 

149 807 1824481600:04:000:0746 1,0695 Рілля 

150 808 1824481600:04:000:0745 1,2818 Рілля 

151 812 1824481600:04:000:0744 0,9937 Рілля 

155 818 1824481600:04:000:0743 1,1417 Рілля 

153 822 1824481600:04:000:0740 1,3094 Рілля 

154 823 1824481600:04:000:0742 1,2192 Рілля 

155 824 1824481600:04:000:0741 1,2035 Рілля 

156 826 1824481600:04:000:0739 1,2184 Рілля 

157 828 1824481600:04:000:0738 1,3175 Рілля 

158 829 1824481600:04:000:0737 1,3218 Рілля 
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159 831 1824481600:04:000:0736 1,2862 Рілля 

160 833 1824481600:04:000:0734 1,2070 Рілля 

161 841 1824481600:04:000:0732 1,1519 Рілля 

162 845 1824481600:04:000:0735 2,4747 Рілля 

163 852 1824481600:04:000:0733 1,5054 Рілля 

164 1.01 1824481600:06:000:0332 0,6483 Пасовища 

165 2.01 1824481600:06:000:0331 0,8822 Пасовища 

166 3.01 1824481600:06:000:0330 0,6819 Пасовища 

167 4.01 1824481600:06:000:0329 0,6425 Пасовища 

168 5.01 1824481600:06:000:0328 0,7145 Пасовища 

169 6.01 1824481600:06:000:0327 0,8821 Пасовища 

170 7.01 1824481600:06:000:0325 0,8888 Пасовища 

171 8.01 1824481600:06:000:0326 1,0155 Пасовища 

172 9.01 1824481600:06:000:0324 1,1259 Пасовища 

173 10.01 1824481600:06:000:0323 0,8837 Пасовища 

174 11.01 1824481600:06:000:0322 1,3531 Пасовища 

175 12.01 1824481600:06:000:0320 0,6222 Пасовища 

176 14.01 1824481600:06:000:0321 0,6246 Пасовища 

177 15.01 1824481600:06:000:0319 0,7620 Пасовища 

178 16.01 1824481600:06:000:0318 0,5319 Пасовища 

179 18.01 1824481600:07:000:0434 0,6249 Пасовища 

180 20.01 1824481600:07:000:0432 0,5540 Пасовища 

181 21.01 1824481600:07:000:0433 0,8822 Пасовища 

182 22.01 1824481600:07:000:0430 0,7610 Пасовища 

183 23.01 1824481600:07:000:0431 0,8821 Пасовища 

184 24.01 1824481600:07:000:0427 0,5226 Пасовища 

185 25.01 1824481600:07:000:0413 0,8672 Пасовища 

186 207.01 1824481600:03:000:0196 0,5411 Пасовища 

187 208.01 1824481600:03:000:0195 0,6616 Пасовища 

188 209.01 1824481600:03:000:0197 0,6377 Пасовища 

189 210.02 1824481600:03:000:0193 0,6047 Пасовища 

190 211.01 1824481600:03:000:0194 0,5880 Пасовища 

191 212.01 1824481600:03:000:0191 0,5881 Пасовища 
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192 213.01 1824481600:03:000:0192 0,5881 Пасовища 

193 214.01 1824481600:03:000:0190 0,5894 Пасовища 

194 215.01 1824481600:03:000:0189 0,6244 Пасовища 

195 216.01 1824481600:03:000:0188 0,6423 Пасовища 

196 217.01 1824481600:03:000:0187 0,5753 Пасовища 

197 218.01 1824481600:03:000:0186 0,5754 Пасовища 

198 576.01 1824481600:04:000:0725 0,4341 Пасовища 

199 577.01 1824481600:04:000:0724 0,8974 Пасовища 

200 580.01 1824481600:04:000:0723 0,4669 Пасовища 

201 581.01 1824481600:04:000:0722 0,4651 Пасовища 

202 583.01 1824481600:04:000:0721 0,4901 Пасовища 

203 584.01 1824481600:04:000:0719 0,4599 Пасовища 

204 585.01 1824481600:04:000:0720 0,4901 Пасовища 

205 586.01 1824481600:04:000:0803 0,5538 Пасовища 

206 587.01 1824481600:04:000:0800 0,7070 Пасовища 

207 588.01 1824481600:04:000:0801 0,4901 Пасовища 

208 600.01 1824481600:04:000:0804 0,4953 Пасовища 

209 611.01 1824481600:04:000:0798 0,7152 Пасовища 

210 615.01 1824481600:04:000:0805 0,7152 Пасовища 

211 628.01 1824481600:04:000:0807 0,7151 Пасовища 

212 629.01 1824481600:04:000:0796 0,5415 Пасовища 

213 630.01 1824481600:04:000:0797 0,5776 Пасовища 

214 631.01 1824481600:04:000:0879 0,7152 Пасовища 

215 632.01 1824481600:04:000:0815 0,7152 Пасовища 

216 633.01 1824481600:04:000:0812 0,7152 Пасовища 

217 634.01 1824481600:04:000:0808 0,7153 Пасовища 

218 635.01 1824481600:04:000:0810 0,7152 Пасовища 

219 636.01 1824481600:04:000:0834 0,7152 Пасовища 

220 637.01 1824481600:04:000:0817 0,7153 Пасовища 

221 638.01 1824481600:04:000:0835 0,7152 Пасовища 

222 639.01 1824481600:04:000:0819 0,7152 Пасовища 

223 640.01 1824481600:04:000:0838 0,4901 Пасовища 

224 641.01 1824481600:04:000:0837 0,6435 Пасовища 
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225 642.01 1824481600:04:000:0836 0,7971 Пасовища 

226 644.01 1824481600:04:000:0839 0,4668 Пасовища 

227 645.01 1824481600:04:000:0840 0,4698 Пасовища 

228 646.01 1824481600:04:000:0842 0,7518 Пасовища 

229 647.01 1824481600:04:000:0841 0,8821 Пасовища 

230 654.01 1824481600:04:000:0846 0,6394 Пасовища 

231 695.01 1824481600:04:000:0843 0,6149 Пасовища 

232 712.01 1824481600:04:000:0845 0,4340 Пасовища 

233 713.01 1824481600:04:000:0844 0,4339 Пасовища 

234 714.01 1824481600:04:000:0849 0,4747 Пасовища 

235 715.01 1824481600:04:000:0847 0,5965 Пасовища 

236 716.01 1824481600:04:000:0848 0,6900 Пасовища 

237 717.01 1824481600:04:000:0850 0,4664 Пасовища 

238 718.01 1824481600:04:000:0853 0,4443 Пасовища 

239 719.01 1824481600:04:000:0851 0,7153 Пасовища 

240 720.01 1824481600:04:000:0852 0,7153 Пасовища 

241 721.01 1824481600:04:000:0854 0,7153 Пасовища 

242 722.01 1824481600:04:000:0855 0,7152 Пасовища 

243 723.01 1824481600:04:000:0856 0,7152 Пасовища 

244 724.01 1824481600:04:000:0858 0,7152 Пасовища 

245 752.01 1824481600:04:000:0857 0,7148 Пасовища 

246 800.01 1824481600:04:000:0859 0,7152 Пасовища 

247 807.01 1824481600:04:000:0863 0,7153 Пасовища 

248 812.01 1824481600:04:000:0862 0,7153 Пасовища 

249 818.01 1824481600:04:000:0861 0,7151 Пасовища 

250 822.01 1824481600:04:000:0860 0,7152 Пасовища 

251 823.01 1824481600:04:000:0864 0,7151 Пасовища 

252 824.01 1824481600:04:000:0867 0,7153 Пасовища 

253 826.01 1824481600:04:000:0865 0,7153 Пасовища 

254 828.01 1824481600:04:000:0866 0,7153 Пасовища 

255 829.01 1824481600:04:000:0868 0,7152 Пасовища 

256 831.01 1824481600:04:000:0870 0,7152 Пасовища 

257 833.01 1824481600:04:000:0871 0,7153 Пасовища 
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258 841.01 1824481600:04:000:0869 0,7152 Пасовища 

259 845.01 1824481600:04:000:0872 0,7152 Пасовища 

260 852.01 1824481600:04:000:0873 0,7155 Пасовища 

261 28-01 1824481600:07:000:0447 0,6754 Сіножаті 

261 29.01 1824481600:07:000:0450 0,6858 Сіножаті 

262 30.01 1824481600:07:000:0448 0,6474 Сіножаті 

263 31.01 1824481600:07:000:0449 0,6395 Сіножаті 

264 32-01 1824481600:07:000:0455 0,6437 Сіножаті 

265 33.01 1824481600:07:000:0453 0,4012 Сіножаті 

266 34.01 1824481600:07:000:0451 0,6826 Сіножаті 

267 35.01 1824481600:07:000:0452 0,6931 Сіножаті 

268 36.01 1824481600:02:000:0334 0,6931 Сіножаті 

269 37.01 1824481600:04:000:0874 0,4222 Сіножаті 

270 49.01 1824481600:02:000:0331 0,6931 Сіножаті 

271 97.01 1824481600:02:000:0333 0,6931 Сіножаті 

272 120-01 1824481600:02:000:0330 0,6932 Сіножаті 

273 121-01 1824481600:02:000:0332 0,6932 Сіножаті 

274 123-01 1824481600:02:000:0327 0,6929 Сіножаті 

275 124-01 1824481600:02:000:0329 0,6931 Сіножаті 

276 125-01 1824481600:02:000:0326 0,6930 Сіножаті 

277 126-01 1824481600:02:000:0325 0,4629 Сіножаті 

278 129-01 1824481600:02:000:0320 0,6007 Сіножаті 

279 130-01 1824481600:02:000:0321 0,6007 Сіножаті 

280 133-01 1824481600:02:000:0324 0,6978 Сіножаті 

281 132-01 1824481600:02:000:0322 0,7950 Сіножаті 

282 135-01 1824481600:02:000:0323 0,7950 Сіножаті 

283 136-01 1824481600:02:000:0319 0,6158 Сіножаті 

284 137-01 1824481600:03:000:0205 0,6004 Сіножаті 

285 168-01 1824481600:03:000:0206 0,5299 Сіножаті 

286 191-01 1824481600:03:000:0204 0,6494 Сіножаті 

287 222-01 1824481600:04:000:0832 0,8223 Сіножаті 

288 223-01 1824481600:04:000:0833 0,7981 Сіножаті 

289 225-01 1824481600:04:000:0829 0,5657 Сіножаті 
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Начальник управління земельних відносин                                                          Н.І. Біленець 

 

 

 

290 226-01 1824481600:04:000:0830 0,6887 Сіножаті 

291 228-01 1824481600:04:000:0831 0,8116 Сіножаті 

292 278-01 1824481600:04:000:0828 0,4395 Сіножаті 

293 282-01 1824481600:04:000:0826 0,4224 Сіножаті 

294 284-01 1824481600:04:000:0825 0,4224 Сіножаті 

295 286-01 1824481600:04:000:0827 0,4223 Сіножаті 

296 293-01 1824481600:04:000:0824 0,4233 Сіножаті 

297 298-01 1824481600:04:000:0822 0,4317 Сіножаті 

298 321-01 1824481600:04:000:0823 0,5425 Сіножаті 

299 323-01 1824481600:04:000:0821 0,5426 Сіножаті 

300 355-01 1824481600:04:000:0820 0,5451 Сіножаті 

301 360-01 1824481600:04:000:0814 0,5479 Сіножаті 

302 382-01 1824481600:04:000:0818 0,5481 Сіножаті 

303 386-01 1824481600:04:000:0816 0,5465 Сіножаті 

304 425-01 1824481600:04:000:0813 0,4384 Сіножаті 

305 441-01 1824481600:04:000:0809 0,5042 Сіножаті 

306 451-01 1824481600:04:000:0806 0,5107 Сіножаті 

307 468-01 1824481600:04:000:0811 0,5053 Сіножаті 

308 472-01 1824481600:04:000:0802 0,4960 Сіножаті 

309 504-01 1824481600:04:000:0799 0,4820 Сіножаті 

310 512-01 1824481600:04:000:0730 0,4752 Сіножаті 

311 521-01 1824481600:04:000:0731 0,4477 Сіножаті 

312 523-01 1824481600:04:000:0795 0,4296 Сіножаті 

313 558-01 1824481600:04:000:0729 0,5301 Сіножаті 

314 572-01 1824481600:04:000:0794 0,6377 Сіножаті 

315 573-01 1824481600:04:000:0728 0,4507 Сіножаті 

316 574-01 1824481600:04:000:0726 0,7947 Сіножаті 

317 575-01 1824481600:04:000:0727 0,7947 Сіножаті 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

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. 

     Розглянувши заяву ТОВ «Лугинська зернова компанія», яка зареєстрована 

за адресою: вул. Героїв Небесної сотні, 32, смт.Лугини, Лугинський район, 

Житомирська область та надані документи, керуючись ст. 13 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», Земельного кодексу України, 

ст.ст.27,28,55 Закону України «Про землеустрій», ст. 30 Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  
Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  України»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  

міська рада Земельного кодексу України, 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду ТОВ 

«Лугинська зернова компанія», загальною площею 460,2261 га  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва   (Код 01.01 за КВЦПЗ), які 

розташовані на території Олевської міської ради  Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів, який розроблено ФОП 

Середа О.В. (кваліфікаційний сертифікат інженер-землевпорядника № 

010453 від 16.05.2016 р.). 

2. Передати в оренду ТОВ «Лугинська зернова компанія», нерозподілені 

(невитребувані) земельні частки (паї), які розташовані на території Олевської 

міської ради Олевського району Житомирської області за межами населених 

пунктів для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

терміном на 7 років або до моменту витребування їх власниками права 
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власності на земельні ділянки, загальною площею 460,2261 га, згідно 

додатку. 

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

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва   (Код 01.01 за КВЦПЗ).  

4. ТОВ «Лугинська зернова компанія»: 

- укласти відповідні договори оренди земельних ділянок з Олевською 

міською радою згідно з чинним законодавством, в яких передбачити, що у 

разі набуття громадянами права власності на нерозподілені (невитребувані) 

земельні частки (паї), договори оренди підлягають розірванню; 

- в місячний термін після підписання договорів оренди забезпечити державну 

реєстрацію права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні частки 

(паї) відповідно до чинного законодавства; 

- приступити до використання земельних ділянок після державної реєстрації 

права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї). 

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

достовірність та якість технічної документації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова                                О.В. Омельчук  
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                                               Додаток 

                                                                                              до рішення ХLІІІ сесії Олевської міської ради 

                                                                                             VІІ скликання від 05.09.2019 року №    

                                                                                              «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» 

№ Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

1 1824482400:02:000:0406 1,8240 Рілля 

2 1824482400:02:000:0407 1,8240 Рілля 

3 1824482400:02:000:0408 1,8240 Рілля 

4 1824482400:02:000:0409 1,8240 Рілля 

5 1824482400:02:000:0410 1,8239 Рілля 

6 1824482400:02:000:0411 1,8240 Рілля 

7 1824482400:02:000:0412 1,8240 Рілля 

8 1824482400:02:000:0413 1,2989 Рілля 

9 1824482400:02:000:0414 0,5251 Рілля 

10 1824482400:02:000:0415 1,8239 Рілля 

11 1824482400:02:000:0416 1,2351 Сіножаті 

12 1824482400:02:000:0417 1,4053 Рілля 

13 1824482400:02:000:0418 1,5759 Рілля 

14 1824482400:02:000:0419 1,3054 Рілля 

15 1824482400:02:000:0420 1,4758 Рілля 

16 1824482400:02:000:0421 0,6700 Пасовища 

17 1824482400:02:000:0422 0,5639 Пасовища 

18 1824482400:02:000:0423 0,8584 Пасовища 

19 1824482400:02:000:0424 0,8584 Пасовища 

20 1824482400:02:000:0425 0,8583 Пасовища 

21 1824482400:02:000:0426 0,8584 Пасовища 

22 1824482400:02:000:0427 0,7242 Пасовища 

23 1824482400:02:000:0428 0,5437 Пасовища 

24 1824482400:02:000:0429 0,5386 Пасовища 

25 1824482400:02:000:0430 0,5386 Пасовища 
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26 1824482400:02:000:0431 0,5603 Пасовища 

27 1824482400:02:000:0432 0,6733 Пасовища 

28 1824482400:02:000:0433 0,8584 Пасовища 

29 1824482400:02:000:0434 0,8584 Пасовища 

30 1824482400:02:000:0435 0,8584 Пасовища 

31 1824482400:02:000:0436 0,8585 Пасовища 

32 1824482400:02:000:0437 0,8463 Пасовища 

33 1824482400:02:000:0438 0,7163 Пасовища 

34 1824482400:02:000:0439 0,6769 Пасовища 

35 1824482400:02:000:0440 0,7001 Пасовища 

36 1824482400:02:000:0441 0,8584 Пасовища 

37 1824482400:02:000:0442 0,8584 Пасовища 

38 1824482400:02:000:0443 0,8584 Пасовища 

39 1824482400:02:000:0444 0,8584 Пасовища 

40 1824482400:02:000:0445 0,8584 Пасовища 

41 1824482400:02:000:0446 0,8584 Пасовища 

42 1824482400:02:000:0447 0,8584 Пасовища 

43 1824482400:02:000:0448 0,8584 Пасовища 

44 1824482400:02:000:0449 0,8583 Пасовища 

45 1824482400:02:000:0450 0,8585 Пасовища 

46 1824482400:02:000:0451 0,8584 Пасовища 

47 1824482400:02:000:0452 0,8584 Пасовища 

48 1824482400:02:000:0453 0,8584 Пасовища 

49 1824482400:02:000:0454 0,8584 Пасовища 

50 1824482400:02:000:0455 0,8584 Пасовища 

51 1824482400:02:000:0456 0,8584 Пасовища 

52 1824482400:02:000:0457 0,6965 Пасовища 

53 1824482400:02:000:0458 0,8584 Пасовища 

54 1824482400:02:000:0459 0,8583 Пасовища 

55 1824482400:02:000:0460 0,8583 Пасовища 

56 1824482400:02:000:0461 0,8583 Пасовища 

57 1824482400:02:000:0462 0,1619 Пасовища 

58 1824482400:02:000:0463 0,8585 Пасовища 
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59 1824482400:02:000:0464 0,8584 Пасовища 

60 1824482400:02:000:0465 0,8583 Пасовища 

61 1824482400:02:000:0466 0,8583 Пасовища 

62 1824482400:02:000:0467 0,8584 Пасовища 

63 1824482400:02:000:0468 0,7793 Пасовища 

64 1824482400:02:000:0469 0,5433 Пасовища 

65 1824482400:02:000:0470 0,8539 Пасовища 

66 1824482400:02:000:0471 0,6482 Пасовища 

67 1824482400:02:000:0472 0,5386 Пасовища 

68 1824482400:02:000:0473 0,5587 Пасовища 

69 1824482400:02:000:0474 0,5386 Пасовища 

70 1824482400:02:000:0475 0,5386 Пасовища 

71 1824482400:02:000:0476 0,5597 Пасовища 

72 1824482400:02:000:0477 0,5757 Пасовища 

73 1824482400:02:000:0478 0,5404 Пасовища 

74 1824482400:02:000:0479 0,6363 Пасовища 

75 1824482400:02:000:0480 0,8073 Пасовища 

76 1824482400:02:000:0481 0,7303 Пасовища 

77 1824482400:02:000:0482 0,8130 Пасовища 

78 1824482400:02:000:0483 0,8378 Пасовища 

79 1824482400:02:000:0484 0,5985 Пасовища 

80 1824482400:02:000:0485 0,5964 Пасовища 

81 1824482400:02:000:0486 0,5778 Пасовища 

82 1824482400:02:000:0487 0,5579 Пасовища 

83 1824482400:02:000:0488 0,5426 Пасовища 

84 1824482400:02:000:0489 0,5386 Пасовища 

85 1824482400:02:000:0490 0,6104 Пасовища 

86 1824482400:02:000:0491 0,6104 Пасовища 

87 1824482400:02:000:0492 0,6667 Пасовища 

88 1824482400:02:000:0493 2,3774 Рілля 

89 1824482400:02:000:0494 2,5074 Рілля 

90 1824482400:02:000:0495 0,4724 Рілля 

91 1824482400:02:000:0496 1,7206 Рілля 
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92 1824482400:02:000:0497 2,2916 Рілля 

93 1824482400:02:000:0498 1,4653 Рілля 

94 1824482400:02:000:0499 1,3063 Рілля 

95 1824482400:02:000:0500 1,3259 Рілля 

96 1824482400:02:000:0501 1,3345 Рілля 

97 1824482400:02:000:0502 0,9191 Рілля 

98 1824482400:02:000:0503 1,2822 Рілля 

99 1824482400:02:000:0504 1,3114 Рілля 

100 1824482400:02:000:0505 1,2828 Рілля 

101 1824482400:02:000:0506 1,2292 Рілля 

102 1824482400:02:000:0507 1,2292 Рілля 

103 1824482400:02:000:0508 1,2775 Рілля 

104 1824482400:02:000:0509 1,0129 Рілля 

105 1824482400:02:000:0510 1,2437 Рілля 

106 1824482400:02:000:0511 1,3277 Рілля 

107 1824482400:02:000:0512 1,3329 Рілля 

108 1824482400:02:000:0513 1,3770 Рілля 

109 1824482400:02:000:0514 1,3764 Рілля 

110 1824482400:02:000:0515 1,5252 Рілля 

111 1824482400:02:000:0516 1,8240 Рілля 

112 1824482400:02:000:0517 1,8238 Рілля 

113 1824482400:02:000:0518 1,7988 Рілля 

114 1824482400:02:000:0519 1,8235 Рілля 

115 1824482400:02:000:0520 1,8237 Рілля 

116 1824482400:02:000:0521 1,8240 Рілля 

117 1824482400:02:000:0522 1,8240 Рілля 

118 1824482400:02:000:0523 1,2312 Рілля 

119 1824482400:02:000:0524 1,4626 Рілля 

120 1824482400:02:000:0525 1,7970 Рілля 

121 1824482400:02:000:0526 1,4074 Рілля 

122 1824482400:02:000:0527 1,7151 Рілля 

123 1824482400:02:000:0528 1,8240 Рілля 

124 1824482400:02:000:0529 1,7845 Рілля 
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125 1824482400:02:000:0530 0,5401 Рілля 

126 1824482400:02:000:0531 0,6815 Пасовища 

127 1824482400:02:000:0532 0,6321 Пасовища 

128 1824482400:02:000:0533 0,6226 Пасовища 

129 1824482400:02:000:0534 0,6330 Пасовища 

130 1824482400:02:000:0535 0,6500 Пасовища 

131 1824482400:02:000:0536 0,5892 Пасовища 

132 1824482400:02:000:0537 0,5525 Пасовища 

133 1824482400:02:000:0538 0,5409 Пасовища 

134 1824482400:02:000:0539 0,5387 Пасовища 

135 1824482400:02:000:0540 0,3559 Пасовища 

136 1824482400:02:000:0541 0,5385 Пасовища 

137 1824482400:02:000:0542 1,4962 Рілля 

138 1824482400:02:000:0543 1,8239 Рілля 

139 1824482400:02:000:0544 1,8238 Рілля 

140 1824482400:02:000:0545 1,8203 Рілля 

141 1824482400:02:000:0546 1,6540 Рілля 

142 1824482400:02:000:0547 1,6773 Рілля 

143 1824482400:02:000:0548 1,3887 Рілля 

144 1824482400:02:000:0549 1,9932 Рілля 

145 1824482400:02:000:0550 1,2136 Рілля 

146 1824482400:02:000:0551 1,6437 Рілля 

147 1824482400:02:000:0552 1,8240 Рілля 

148 1824482400:02:000:0553 1,8238 Рілля 

149 1824482400:02:000:0554 1,8238 Рілля 

150 1824482400:02:000:0555 1,6747 Рілля 

151 1824482400:02:000:0556 1,3847 Рілля 

152 1824482400:02:000:0557 1,7033 Рілля 

153 1824482400:02:000:0558 1,6736 Рілля 

154 1824482400:02:000:0559 1,2561 Рілля 

155 1824482400:02:000:0560 1,2293 Рілля 

156 1824482400:02:000:0561 1,2292 Рілля 

157 1824482400:02:000:0562 1,2293 Рілля 
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158 1824482400:02:000:0563 1,2293 Рілля 

159 1824482400:02:000:0564 0,1827 Пасовища 

160 1824482400:02:000:0565 0,5386 Пасовища 

161 1824482400:02:000:0566 0,5386 Пасовища 

162 1824482400:02:000:0567 0,5386 Пасовища 

163 1824482400:02:000:0568 0,7061 Пасовища 

164 1824482400:02:000:0569 0,9385 Пасовища 

165 1824482400:02:000:0570 0,7292 Пасовища 

166 1824482400:02:000:0571 0,8012 Пасовища 

167 1824482400:02:000:0572 0,9309 Пасовища 

168 1824482400:02:000:0573 0,9086 Пасовища 

169 1824482400:02:000:0574 0,9002 Пасовища 

170 1824482400:02:000:0575 0,9473 Пасовища 

171 1824482400:02:000:0576 0,8026 Пасовища 

172 1824482400:02:000:0577 0,9471 Пасовища 

173 1824482400:02:000:0578 0,9472 Пасовища 

174 1824482400:02:000:0579 0,7801 Пасовища 

175 1824482400:02:000:0580 0,9471 Пасовища 

176 1824482400:02:000:0581 0,9473 Пасовища 

177 1824482400:02:000:0582 0,9472 Пасовища 

178 1824482400:02:000:0583 0,9472 Пасовища 

179 1824482400:02:000:0584 0,9472 Пасовища 

180 1824482400:02:000:0585 0,9472 Пасовища 

181 1824482400:02:000:0586 0,9472 Пасовища 

182 1824482400:02:000:0587 0,9472 Пасовища 

183 1824482400:02:000:0588 0,9199 Пасовища 

184 1824482400:02:000:0589 0,6307 Пасовища 

185 1824482400:02:000:0590 0,3252 Рілля 

186 1824482400:02:000:0591 1,5001 Рілля 

187 1824482400:02:000:0592 0,8043 Пасовища 

188 1824482400:02:000:0593 0,8584 Пасовища 

189 1824482400:03:000:0456 1,7735 Рілля 

190 1824482400:03:000:0457 0,8266 Сіножаті 
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191 1824482400:03:000:0458 1,4653 Рілля 

192 1824482400:03:000:0459 1,6629 Рілля 

193 1824482400:03:000:0460 1,4372 Рілля 

194 1824482400:03:000:0461 1,3484 Рілля 

195 1824482400:03:000:0462 1,2851 Рілля 

196 1824482400:03:000:0463 1,2893 Рілля 

197 1824482400:03:000:0464 1,3006 Рілля 

198 1824482400:03:000:0465 0,3855 Рілля 

199 1824482400:03:000:0466 1,2851 Рілля 

200 1824482400:03:000:0467 1,6148 Рілля 

201 1824482400:03:000:0468 1,5948 Рілля 

202 1824482400:03:000:0469 1,6316 Рілля 

203 1824482400:03:000:0470 1,2292 Рілля 

204 1824482400:03:000:0471 1,2293 Рілля 

205 1824482400:03:000:0472 1,2292 Рілля 

206 1824482400:03:000:0473 1,2336 Рілля 

207 1824482400:03:000:0474 1,4090 Рілля 

208 1824482400:03:000:0475 1,2963 Рілля 

209 1824482400:03:000:0476 1,5609 Рілля 

210 1824482400:03:000:0477 1,7063 Рілля 

211 1824482400:03:000:0478 1,2391 Рілля 

212 1824482400:03:000:0479 1,5302 Рілля 

213 1824482400:03:000:0480 1,2290 Рілля 

214 1824482400:03:000:0361 1,2355 Рілля 

215 1824482400:03:000:0362 1,2293 Рілля 

216 1824482400:03:000:0363 1,2292 Рілля 

217 1824482400:03:000:0364 1,2294 Рілля 

218 1824482400:03:000:0365 1,2292 Рілля 

219 1824482400:03:000:0366 1,2292 Рілля 

220 1824482400:03:000:0367 1,2294 Рілля 

221 1824482400:03:000:0368 1,2294 Рілля 

222 1824482400:03:000:0369 1,2292 Рілля 

223 1824482400:03:000:0370 1,2292 Рілля 
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224 1824482400:03:000:0371 1,2292 Рілля 

225 1824482400:03:000:0372 1,2292 Рілля 

226 1824482400:03:000:0373 1,2293 Рілля 

227 1824482400:03:000:0374 1,2292 Рілля 

228 1824482400:03:000:0375 1,2292 Рілля 

229 1824482400:03:000:0376 1,2293 Рілля 

230 1824482400:03:000:0377 0,5161 Рілля 

231 1824482400:03:000:0378 0,5386 Пасовища 

232 1824482400:03:000:0379 0,5386 Пасовища 

233 1824482400:03:000:0380 0,5386 Пасовища 

234 1824482400:03:000:0381 0,5388 Пасовища 

235 1824482400:03:000:0382 0,5388 Пасовища 

236 1824482400:03:000:0383 0,5517 Пасовища 

237 1824482400:03:000:0384 0,5432 Пасовища 

238 1824482400:03:000:0385 0,5437 Пасовища 

239 1824482400:03:000:0386 0,5602 Пасовища 

240 1824482400:03:000:0387 0,6473 Пасовища 

241 1824482400:03:000:0388 0,5843 Пасовища 

242 1824482400:03:000:0389 0,6042 Пасовища 

243 1824482400:03:000:0390 0,5386 Пасовища 

244 1824482400:03:000:0391 0,5386 Пасовища 

245 1824482400:03:000:0392 0,5386 Пасовища 

246 1824482400:03:000:0393 0,5386 Пасовища 

247 1824482400:03:000:0394 0,5385 Пасовища 

248 1824482400:03:000:0395 0,5387 Пасовища 

249 1824482400:03:000:0396 0,5386 Пасовища 

250 1824482400:03:000:0397 0,5387 Пасовища 

251 1824482400:03:000:0398 0,5386 Пасовища 

252 1824482400:03:000:0399 0,5543 Пасовища 

253 1824482400:03:000:0400 0,5972 Пасовища 

254 1824482400:03:000:0401 0,5971 Пасовища 

255 1824482400:03:000:0402 0,5387 Пасовища 

256 1824482400:03:000:0403 0,6173 Пасовища 
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257 1824482400:03:000:0404 0,5386 Пасовища 

258 1824482400:03:000:0405 0,5386 Пасовища 

259 1824482400:03:000:0406 0,5386 Пасовища 

260 1824482400:03:000:0407 0,5387 Пасовища 

261 1824482400:03:000:0408 0,5386 Пасовища 

262 1824482400:03:000:0409 0,5386 Пасовища 

263 1824482400:03:000:0410 0,5386 Пасовища 

264 1824482400:03:000:0411 0,5385 Пасовища 

265 1824482400:03:000:0412 0,5385 Пасовища 

266 1824482400:03:000:0413 0,5386 Пасовища 

267 1824482400:03:000:0414 0,5386 Пасовища 

268 1824482400:03:000:0415 0,5385 Пасовища 

269 1824482400:03:000:0416 1,6768 Рілля 

270 1824482400:03:000:0417 0,5386 Пасовища 

271 1824482400:03:000:0418 0,7875 Рілля 

272 1824482400:03:000:0419 1,2329 Рілля 

273 1824482400:03:000:0420 1,6587 Рілля 

274 1824482400:03:000:0421 1,4305 Рілля 

275 1824482400:03:000:0422 1,2691 Рілля 

276 1824482400:03:000:0423 1,2322 Рілля 

277 1824482400:03:000:0424 1,2293 Рілля 

278 1824482400:03:000:0425 1,2301 Рілля 

279 1824482400:03:000:0426 1,2402 Рілля 

278 1824482400:03:000:0427 1,2327 Рілля 

280 1824482400:03:000:0428 0,5315 Сіножаті 

281 1824482400:03:000:0429 1,2304 Рілля 

282 1824482400:03:000:0430 0,4825 Сіножаті 

283 1824482400:03:000:0431 0,5566 Сіножаті 

284 1824482400:03:000:0432 0,4826 Сіножаті 

285 1824482400:03:000:0433 0,4826 Сіножаті 

286 1824482400:03:000:0434 0,8086 Сіножаті 

287 1824482400:03:000:0435 0,5879 Сіножаті 

289 1824482400:03:000:0436 0,5459 Сіножаті 
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290 1824482400:03:000:0437 0,5797 Сіножаті 

291 1824482400:03:000:0438 0,8546 Пасовища 

292 1824482400:03:000:0439 1,1931 Пасовища 

293 1824482400:03:000:0440 1,6446 Рілля 

294 1824482400:03:000:0441 1,5158 Рілля 

295 1824482400:03:000:0442 1,3993 Рілля 

296 1824482400:03:000:0443 1,3302 Рілля 

297 1824482400:03:000:0444 1,3837 Рілля 

298 1824482400:03:000:0445 1,3101 Рілля 

299 1824482400:03:000:0446 2,8901 Рілля 

300 1824482400:03:000:0447 1,0466 Рілля 

301 1824482400:03:000:0448 1,3432 Рілля 

302 1824482400:03:000:0449 2,4518 Рілля 

303 1824482400:03:000:0450 2,5513 Рілля 

304 1824482400:03:000:0451 2,6521 Рілля 

305 1824482400:03:000:0452 1,3426 Пасовища 

306 1824482400:03:000:0453 1,1754 Пасовища 

307 1824482400:03:000:0454 1,3791 Рілля 

308 1824482400:03:000:0455 1,4253 Рілля  

309 1824482400:03:000:0515 0,4969 Рілля 

310 1824482400:03:000:0517 1,5606 Рілля 

311 1824482400:03:000:0518 1,3791 Рілля 

312 1824482400:05:000:0500 0,4961 Сіножаті 

313 1824482400:05:000:0501 0,4826 Сіножаті 

314 1824482400:05:000:0502 0,9595 Сіножаті 

315 1824482400:05:000:0503 0,4826 Сіножаті 

316 1824482400:05:000:0504 1,0740 Рілля 

317 1824482400:05:000:0505 0,4825 Сіножаті 

318 1824482400:05:000:0506 1,3760 Рілля 

319 1824482400:05:000:0507 1,3791 Рілля 

320 1824482400:05:000:0508 1,3382 Рілля 

321 1824482400:05:000:0509 1,3791 Рілля 

322 1824482400:05:000:0510 1,0016 Рілля 
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323 1824482400:05:000:0511 0,9536 Рілля 

324 1824482400:05:000:0512 0,9121 Рілля 

325 1824482400:05:000:0513 1,1378 Рілля 

326 1824482400:05:000:0514 0,9721 Рілля 

327 1824482400:05:000:0516 1,6425 Рілля 

328 1824482400:05:000:0517 1,1850 Рілля 

329 1824482400:05:000:0518 1,0212 Рілля 

330 1824482400:05:000:0519 1,3792 Рілля 

331 1824482400:05:000:0520 0,8851 Рілля 

332 1824482400:05:000:0521 1,3791 Рілля 

333 1824482400:05:000:0522 1,3792 Рілля 

334 1824482400:05:000:0523 1,1209 Рілля 

335 1824482400:05:000:0524 1,3792 Рілля 

336 1824482400:05:000:0525 0,9884 Рілля 

337 1824482400:05:000:0526 0,9200 Рілля 

338 1824482400:05:000:0527 1,3791 Рілля 

339 1824482400:05:000:0528 0,9119 Рілля 

340 1824482400:05:000:0529 0,4826 Сіножаті 

341 1824482400:05:000:0530 0,4826 Сіножаті 

342 1824482400:05:000:0531 0,4826 Сіножаті 

343 1824482400:05:000:0532 0,4825 Сіножаті 

344 1824482400:05:000:0533 0,4939 Сіножаті 

345 1824482400:05:000:0534 0,4826 Сіножаті 

346 1824482400:05:000:0535 0,4826 Сіножаті 

347 1824482400:05:000:0536 0,4825 Сіножаті 

348 1824482400:05:000:0537 0,4826 Сіножаті 

349 1824482400:05:000:0538 0,7626 Сіножаті 

350 1824482400:05:000:0539 0,4826 Сіножаті 

351 1824482400:05:000:0540 0,9331 Сіножаті 

352 1824482400:05:000:0541 1,0063 Рілля 

353 1824482400:05:000:0542 1,2290 Рілля 

354 1824482400:05:000:0543 0,9122 Рілля 

355 1824482400:05:000:0544 0,5286 Сіножаті 
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356 1824482400:05:000:0545 0,4826 Сіножаті 

357 1824482400:05:000:0546 0,4825 Сіножаті 

358 1824482400:05:000:0547 0,4825 Сіножаті 

359 1824482400:05:000:0548 0,5525 Сіножаті 

360 1824482400:05:000:0549 0,9330 Сіножаті 

361 1824482400:05:000:0550 0,4825 Сіножаті 

362 1824482400:05:000:0551 0,4838 Сіножаті 

363 1824482400:05:000:0552 0,5224 Сіножаті 

364 1824482400:05:000:0553 0,7248 Сіножаті 

365 1824482400:05:000:0554 0,7063 Сіножаті 

366 1824482400:05:000:0555 0,7150 Сіножаті 

367 1824482400:05:000:0556 0,5180 Сіножаті 

368 1824482400:05:000:0557 0,4826 Сіножаті 

369 1824482400:05:000:0558 0,4839 Сіножаті 

370 1824482400:05:000:0559 0,4826 Сіножаті 

371 1824482400:05:000:0560 0,4825 Сіножаті 

372 1824482400:05:000:0561 0,4826 Сіножаті 

373 1824482400:05:000:0562 0,4825 Сіножаті 

374 1824482400:05:000:0563 0,4826 Сіножаті 

375 1824482400:05:000:0564 0,4826 Сіножаті 

376 1824482400:05:000:0565 0,4826 Сіножаті 

377 1824482400:05:000:0566 0,4826 Сіножаті 

378 1824482400:05:000:0567 0,4826 Сіножаті 

379 1824482400:05:000:0569 0,4826 Сіножаті 

380 1824482400:05:000:0570 0,4827 Сіножаті 

381 1824482400:05:000:0571 0,6931 Сіножаті 

382 1824482400:05:000:0572 0,5704 Сіножаті 

383 1824482400:05:000:0573 1,3791 Рілля 

384 1824482400:05:000:0574 0,9554 Рілля 

385 1824482400:05:000:0575 1,3790 Рілля 

386 1824482400:05:000:0576 1,0662 Рілля 

387 1824482400:05:000:0577 1,0737 Рілля 

388 1824482400:05:000:0578 1,3385 Рілля 
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389 1824482400:05:000:0251 0,6607 Сіножаті 

390 1824482400:05:000:0268 0,4827 Сіножаті 

391 1824482400:08:000:0251 0,6704 Рілля 

392 1824482400:08:000:0252 1,8240 Рілля 

393 1824482400:08:000:0253 1,8241 Рілля 

394 1824482400:08:000:0254 1,8239 Рілля 

395 1824482400:08:000:0255 1,8239 Рілля 

396 1824482400:08:000:0256 1,8241 Рілля 

397 1824482400:08:000:0257 1,8241 Рілля 

398 1824482400:08:000:0258 1,8239 Рілля 

399 1824482400:08:000:0259 1,8240 Рілля 

400 1824482400:08:000:0260 1,8239 Рілля 

401 1824482400:08:000:0261 1,8240 Рілля 

402 1824482400:08:000:0262 1,8241 Рілля 

403 1824482400:08:000:0263 1,8240 Рілля 

404 1824482400:08:000:0264 1,8240 Рілля 

405 1824482400:08:000:0265 1,1536 Рілля 

406 1824482400:08:000:0266 1,8240 Рілля 

407 1824482400:08:000:0267 1,8240 Рілля 

408 1824482400:08:000:0268 1,8238 Рілля 

409 1824482400:08:000:0269 1,8238 Рілля 

410 1824482400:08:000:0270 1,8238 Рілля 

411 1824482400:08:000:0271 1,8239 Рілля 

412 1824482400:08:000:0272 1,8239 Рілля 

413 1824482400:08:000:0273 1,8241 Рілля 

414 1824482400:08:000:0274 1,8238 Рілля 

415 1824482400:08:000:0275 1,8238 Рілля 

416 1824482400:08:000:0276 1,8239 Рілля 

417 1824482400:08:000:0277 1,8240 Рілля 

418 1824482400:08:000:0278 1,8238 Рілля 

419 1824482400:08:000:0279 1,8240 Рілля 

420 1824482400:08:000:0280 1,8243 Рілля 

421 1824482400:08:000:0281 1,8241 Рілля 
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422 1824482400:08:000:0282 1,8240 Рілля 

423 1824482400:08:000:0283 1,8240 Рілля 

424 1824482400:08:000:0284 1,8240 Рілля 

425 1824482400:08:000:0285 1,8241 Рілля 

426 1824482400:08:000:0286 1,8240 Рілля 

427 1824482400:08:000:0287 1,8240 Рілля 

428 1824482400:08:000:0288 1,8240 Рілля 

429 1824482400:08:000:0289 0,5582 Пасовища 

430 1824482400:08:000:0290 1,8236 Рілля 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної  документації 

із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок. 

      Розглянувши заяви Ренкас Ніни Миколаївни, яка проживає за адресою: 

вул. Колгоспна,17, с.Яблунівка, Білоцерківський район, Київська область; 

Бакун Анастасії Володимирівни, яка проживає за адресою: вул. Петра 

Запорожця,175, кв. 78, м.Біла Церква, Київська 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 «Олевське» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Україна» на території Олевської міської ради Олевського району 



П Р О Е К Т 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

3.Надати дозвіл громадянам власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) замовити виготовлення технічної  документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів відповідно до 

додаткового списку. 

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 

 
                                                                            Додаткові списки 
                                                                                                           до рішення ХL сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 23.05.2019 року №    

                                                                                                          «Про затвердження додаткового списку до  

                                                                                                       розподілу  земельних часток (паїв) 

                                                                                                       між власниками сертифікатів на право 

                                                                                                       на земельну частку (пай) та надання дозволу 

на 

                                                                                                       виготовлення технічної документації із 

                                                                                                       землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) 

                                                                                                       меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  

                                                                                                       для ведення товарного 

сільськогосподарського  

                                                                                                       виробництва» 

Додатковий список 

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

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім.’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ренкас  Ніна 

Миколаївна 

24.09.1964 Київська 

область, 

Білоцерківський 

р-н, с.Яблунівка 

вул.Колгоспна,1

7 

ВМ 

218594 

30.08. 

1996 

року 

2364303386 ЖТ № 

0281460 

Рілля-89, 

кормові 

угіддя – 

521 

2 Ренкас 

Борис 

Дмитрович 

17.08.1959 Київська 

область, 

Білоцерківський 

р-н, с.Яблунівка 

вул.Колгоспна,1

7 

ВМ 

312067 

25.02. 

1997 

2214414394 ЖТ № 

0281308  

Рілля-87, 

кормові 

угіддя – 

519 



П Р О Е К Т 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
 

 

Додатковий список 

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

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. Бакун 

Анастасія 

Володимирі

вна 

14.03.1990 Київська 

область, м. 

Біла  Церква, 

вул.Петра 

Запорожця,175, 

кв.78 

СТ 

274760 

09.11. 

20011 

року 

3294510702 ЖТ № 

0283367 

Рілля-537, 

кормові 

угіддя – 

537 

2 Бакун 

Анастасія 

Володимирі

вна 

14.03.1990 Київська 

область, м. 

Біла  Церква, 

вул.Петра 

Запорожця,175, 

кв.78 

СТ 

274760 

09.11. 

20011 

року 

3294510702 ЖТ № 

0283366 

Рілля-536, 

кормові 

угіддя – 

536 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення(відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток(паїв) на території Олевської міської ради. 

 

     Відповідно до статей 17, 22, 93, 124, 126 Земельного Кодексу україни, 

статті 288 Податкового Кодексу України, статей 15, 21 Закону України «Про 

оренду землі, статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі(на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 22, 

25 Закону України «Про землеустрій» та враховуючи заяву ТОВ «ПРОГРЕС 

ПОЛІССЯ»  зареєстрованого за адресою: вул.Малікова,47, с.Хочине, 

Олевський район, Житомирська область про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області за межами населених пунктів 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл ТОВ «ПРОГРЕС ПОЛІССЯ» на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду 

нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) із земель 

реформованого КСП «Хочинське» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Олевської 

міської ради Олевського району Житомирської області за межами населених 

пунктів (с.Хочине), загальною площею  174,4076 га. 

2. ТОВ «ПРОГРЕС ПОЛІССЯ» в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню документації із 

землеустрою. 



П Р О Е К Т 

3. ТОВ «ПРОГРЕС ПОЛІССЯ» виготовлену та погоджену у встановленому  

законом порядку технічну документацію із землеустрою у місячний термін 

подати на затвердження міської ради. 

4. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

                                                    

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLІV сесія           VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для іншої житлової забудови 

з метою передачі її в постійне користування 

        Розглянувши заяву Комунальної установи «Центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради», зареєстрованої за адресою: 

вул.Володимирська,1,м.Олевськ, Житомирська область про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки комунальної 

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

адресою: вул. Річна,1, с.Тепениця, Олевський район, Житомирська область 

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 Комунальній установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Олевської міської ради»,   проект землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності загальною площею 0.3000 га  (Код 

02.07 за КВЦПЗ)  для іншої житлової забудови з метою передачі її в постійне 

користування кадастровий номер 1824455100:01:030:0064, яка розташована 

за адресою: вул. Річна,1, с.Тепениця, Олевський р-н, Житомирська область, 

який розроблений ФОП Середа О.В. (кваліфікаційний сертифікат інженер-

землевпорядника № 010453 від 16.05.2016 р.). 

2. Передати Комунальній установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Олевської міської ради», в постійне користування для іншої 

житлової забудови земельну ділянку комунальної власності загальною 

площею 0. 3000 га кадастровий номер 1824455100:01:030:0064, яка 

розташована за адресою:     вул. Річна,1, с.Тепениця, Олевський р-н, 

Житомирська область. 

3. Комунальній установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради»; 



П Р О Е К Т 

1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування, 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 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

 

XLIV сесія                        VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 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:  

- Круглєй Володимира Миколайовича, проживає за адресою: вул. 

Молодіжна, 3, с. Озеряни, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Мельник Людмили Володимирівни, проживає за адресою: вул. 

Матросова, 8, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Ніколайчук Надії Григорівни, проживає за адресою: вул. Богдана 

Хмельницького, 59, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Седлецької Валентини Миколаївни, проживає за адресою: вул. Житня, 21, 

м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Ковальчука Володимира Васильовича, проживає за адресою: вул. 

Льонозаводська, 3, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Бараш Миколи Павловича, проживає за адресою: вул. Свято-

Воздвиженська, 12, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Павлушенко Марії Романівни, проживає за адресою: вул. Гагаріна, 13, с. 

Покровське, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Ямчинського Миколи Миколайовича, проживає за адресою: пров. 

Садовий, 7, с. Тепениця, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Курильчука Валерія Володимировича, проживає за адресою: вул. 

Молодіжна, 2, с. Зольня, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Михайленко Валентини Михайлівни, проживає за адресою: вул. 

Шевченка, 117, с. Стовпинка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Мельник Ніни Олександрівни, проживає за адресою: вул. Шкільна, 2-а, с. 

Хочине, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 
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- Стальчук Єви Григорівни, проживає за адресою: вул. Малікова, 16, с. 

Хочине, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Тимощука Станіслава Петровича, проживає за адресою: вул. Зелена, 2-а, 

м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Гончарової Лідії Василівни, проживає за адресою: вул. Польова, 8, м. 

Олевськ, Житомирської обл.; 

про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

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                                                               
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                                                                   Додаток 

до рішення XLIV сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 05.09.2019 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)» 

 

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, 99м.’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 Круглєй Володимир 

Миколайович 

вул. Молодіжна, 3, с. Озеряни, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 3, с. Озеряни, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 

2 Мельник Людмила 

Володимирівна 

вул. Матросова, 8, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Квітинського, 17, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

3 Ніколайчук Надія 

Григорівна 

вул. Богдана Хмельницького, 

59, м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Богдана Хмельницького, 

59, м. Олевськ, Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 

4 Седлецька Валентина 

Миколаївна 

вул. Житня, 21, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Житня, 21, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

5 Ковальчук Володимир 

Васильович 

вул. Січових Стрільців, 21 кв.9, 

м. Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Льонозаводська, 3, м. 

Олевськ, Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 

6 Бараш Микола 

Павлович 

вул. Свято-Воздвиженська, 12, 

м. Олевськ, Житомирська обл. 

вул. Свято-Воздвиженська, 12, 

м. Олевськ, Житомирська обл. 

0,0200 0,0200 

7 Павлушенко Марія 

Романівна 

вул. Гагаріна, 13, с. 

Покровське, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 13, с. 

Покровське, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2000 0,2000 

8 Ямчинський Микола 

Миколайович 

пров. Садовий, 7, с. Тепениця, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

пров. Садовий, 7, с. Тепениця, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 

9 Курильчук Валерій 

Володимирович 

вул. Молодіжна, 2, с. Зольня, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 2, с. Зольня, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 

10 Михайленко 

Валентина 

Михайлівна 

вул. Шевченка, 117, с. 

Стовпинка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 117, с. 

Стовпинка, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 

11 Мельник Ніна 

Олександрівна 

вул. Шкільна, 2, с. Хочине, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Шкільна, 2, с. Хочине, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 

12 Стальчук Єва 

Григорівна 

вул. Малікова, 16, с. Хочине, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Малікова, 16, с. Хочине, 

Олевський р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 
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13 Тимощук Станіслав 

Петрович 

вул. Зелена, 2-а, м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

вул. Зелена, 2-а, м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

0,1000 0,1000 

14 Гончарова Лідія 

Василівна 

вул. Польова, 8, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Польова, 8, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0700 0,0700 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

XLIV сесія                                 VІІ скликання  

 

 

від 05.09.2019 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:  

- Хоменка Миколи Михайловича, проживає за адресою: вул. 

Центральна, 23, с. Озеряни,  Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Вахоніна Віталія Анатолійовича, проживає за адресою: вул. 

Набережна, 5, с. Рудня-Хочинська, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Кльоца Андрія Васильовича, проживає за адресою: вул. Л.Українки, 

49, с. Рудня-Іванівська, Ємільчинського р-ну, Житомирської обл.; 

- Тимощук Надії Федорівни, проживає за адресою: вул. Лісова, 6, с. 

Забороче, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Тимощука Руслана Миколайовича, проживає за адресою: вул. 

Молодіжна, 1, с. Забороче, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Спасібко Наталії Леонідівни, проживає за адресою: вул. Пушкіна, 72, 

м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Лєпей Наталії Володимирівни, проживає за адресою: вул. Пушкіна, 

72, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Романчука Віктора Петровича, проживає за адресою: вул. Київська, 

12. с. Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Крупенко Юлії Григорівни, проживає за адресою: Свято-

Миколаївська, 37, кв.1, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Мосійчук Галини Іванівни, проживає за адресою: вул. Перемоги, 16, с. 

Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Васильчук Тетяни Василівни, проживає за адресою: вул. Лісова, 3, с. 

Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 
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- Позняк Ганни Артемівни, проживає за адресою: вул. Лісова, 3-а, с. 

Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Мельник Людмили Василівни, проживає за адресою: вул. Бажова, 9а 

кв. 3/10, м. Київ; 

- Костенко Марії Михайлівни, проживає за адресою: вул. Перемоги, 13, 

с. П. Борщагівка, К.- Святошинського р-ну, Київської обл.; 

- Мельник Ганни Семенівни, проживає за адресою: вул. Зелена, 9, с. 

Лопатичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Ковальчука Віталія Петровича, проживає за адресою: вул. Набережна, 

38, с. Сущани, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Ковальчук Наталії Петрівни, проживає за адресою: вул. Сидоренка, 

14А, с. Перга, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Павленко Ганни Пилипівни, проживає за адресою: вул. Садова, 29, м. 

Олевськ, Житомирської обл.; 

- Гаврилюка Сергія Васильовича, проживає за адресою: вул. 

Центральна, 51, с. Перга, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Осипчук Тетяни Матвіївни, проживає за адресою: вул. Покальчука, 

23, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Остапчука Володимира Федоровича, проживає за адресою: вул. Павла 

Ковжуна, 10а, с. Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Назарчука Віктора Анатолійовича, проживає за адресою: вул. 

Перемоги, 18, с. Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Козуб Ксенії Гаврилівни, проживає за адресою: вул. Шкільна, 6, с. 

Юрове, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Озерчук Ольги Адамівни, проживає за адресою: вул: Садова, 9, м. 

Олевськ, Житомирської обл.; 

- Пилипчука Анатолія Володимировича, проживає за адресою: вул. 

Поліська, 8, с. Варварівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Коструби Олександра Адамовича, проживає за адресою: вул. 

Шевченка, 26, кв.2, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Сороки Ігоря Миколайовича, проживає за адресою: Льонозаводська, 

23, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Майстер Любові Михайлівни, проживає за адресою: вул. Лісова, 28, 

м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Павлюка Віктора Степановича, проживає за адресою: вул. 

Житомирська, 75/2, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Корнійчука Олександра Валерійовича, проживає за адресою: вул. 

Миру, 15, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Шинкаря Миколи Арсентійовича, проживає за адресою: вул. Миру, 

12, м. Олевськ, Житомирської обл. 

- Бараш Сергія Петровича, проживає за адресою: вул. Лісова, 8а, 

с.Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської обл. 

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, 
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ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 

116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні та  враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), 

та для індивідуального садівництва  (Код 01.05 за КВЦПЗ). 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального 

садівництва.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

ради з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова                             О.В. Омельчук 
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                                                                                                   Додаток 

до рішення  XLIV сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 05.09.2019 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» 

 

 

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, 104м.’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

житлово

го 

будинку 

господа

рських 

будівель    

і 

споруд, 

га 

Для 

особисто

го 

селянськ

ого 

господар

ства, га Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Хоменко Микола 

Михайлович 

вул. Центральна, 23, 

с. Озеряни, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Центральна, 22, 

с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824456001:04:002:0009 

2 Вахонін Віталій 

Анатолійович 

вул. Набережна, 5, с. 

Рудня-Хочинська, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Набережна, 5, с. 

Рудня-Хочинська, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2436 0,2436 - 1824487604:04:003:0009 

3 Кльоц Андрій 

Васильович 

вул. Л.Українки, 49, с. 

Рудня-Іванівська, 

Ємільчинський р-н, 

Житомирська обл. 

пров. Богдана 

Хмельницького, 9, м. 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,0700 0,0700 - 1824455100:01:026:0064 

4 Тимощук Надія 

Федорівна 

вул. Лісова, 6, с. 

Забороче, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 6, с. 

Забороче, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824484003:01:001:0025 

5 Тимощук Руслан 

Миколайович 

вул. Молодіжна, 1, с. 

Забороче, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Молодіжна, 1, с. 

Забороче, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824484003:01:002:0028 

6 Спасібко Наталія 

Леонідівна 

вул. Пушкіна, 72, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Пушкіна, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0681 0,0681 - 1824455100:02:038:0046 

7 Лєпей Наталія 

Володимирівна 

вул. Пушкіна, 72, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Пушкіна, 72, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - 1824455100:02:038:0045 

8 Романчук Віктор 

Петрович 

вул. Київська, 12, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Київська, 12, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824481301:10:041:0002 

9 Крупенко Юлія 

Григорівна 

вул. Свято-

Миколаївська, 37, 

кв.1, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Свято-

Миколаївська, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0194 0,0194 - 1824455100:01:030:0073 

10 Мосійчук Галина 

Іванівна 

вул. Перемоги, 16, с. 

Калинівка, 

Олевського р-ну, 

вул. Перемоги, 16, с. 

Калинівка, 

Олевського р-ну, 

0,2500 0,2500 - 1824481301:10:048:0004 



П Р О Е К Т 
Житомирської обл. Житомирської обл. 

11 Васильчук Тетяна 

Василівна 

вул. Лісова, 3, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 3, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824481301:10:020:0005 

12 Позняк Ганна 

Артемівна 

вул. Лісова, 3-а, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 3-а, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824481301:10:018:0002 

13 Мельник Людмила 

Василівна 

вул. Бажова, 9а кв. 

3/10, м. Київ 

вул. Гагаріна, 88, с. 

Лопатичі, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824485301:03:021:0009 

14 Костенко Марія 

Михайлівна 

вул. Перемоги, 13, с. 

П. Борщагівка, К.-

Святошинський р-н, 

Київська обл. 

вул. Молодіжна, 7, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824486202:05:002:0028 

15 Мельник Ганна 

Семенівна 

вул. Зелена, 9, с. 

Лопатичі, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Зелена, 9, с. 

Лопатичі, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824485301:03:021:0008 

16 Ковальчук Віталій 

Петрович 

вул. Набережна, 38, с. 

Сущани, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Набережна, 38-

А, с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - 1824486801:02:003:0067 

17 Ковальчук Наталія 

Петрівна 

вул. Сидоренка, 14А, 

с. Перга, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

пров. Незалежний, 4 

кв. 1, с. Перга, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,0635 0,0635 - 1824487602:06:002:0035 

18 Павленко Ганна 

Пилипівна 

вул. Садова, 29, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Садова, 29, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0875 0,0875 - 1824455100:01:025:0068 

19 Гаврилюк Сергій 

Васильович 

вул. Центральна, 51, 

с. Перга, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Центральна, 51, 

с. Перга, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824487602:06:004:0010 

20 Осипчук Тетяна 

Матвіївна 

вул. Покальчука, 23, 

м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

вул. Покальчука, 23, 

м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

0,1000 0,1000 - 1824455100:01:021:0044 

21 Остапчук 

Володимир 

Федорович 

пров. Павла Ковжуна, 

10а, с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

пров. Павла Ковжуна, 

10а, с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,9116 0,2500 0,6616 1824481301:10:022:0001 

1824481301:10:022:0002 

22 Назарчук Віктор 

Анатолійович 

вул. Перемоги, 18, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Перемоги, 18, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824481301:10:048:0005 

23 Козуб Ксенія 

Гаврилівна 

вул. Шкільна, 6, с. 

Юрове, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Шкільна, 6, с. 

Юрове, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

0,1896 0,1896 - 1824488001:04:003:0047 

24 Озерчук Ольга 

Адамівна 

вул. Садова, 9, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Житня, 15, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - 1824455100:01:019:0199 

25 Пилипчук 

Анатолій 

Володимирович 

вул. Поліська, 8, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н. 

Житомирська обл. 

вул. Поліська, 8, с. 

Варварівка, 

Олевський р-н. 

Житомирська обл. 

0,2235 0,2235 - 1824486202:05:001:0156 

26 Коструба 

Олександр 

Адамович 

пров. Свято-

Воздвиженський, 1, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

пров. Свято-

Воздвиженський, 1, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - 1824455100:02:024:0091 

27 Сорока Ігор 

Миколайович 

вул. Льонозаводська, 

23, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Льонозаводська, 

23, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - 1824455100:02:010:0151 

28 Майстер Любов 

Михайлівна 

вул. Лісова, 28, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Лісова, 28, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0919 0,0919 - 1824455100:01:009:0031 

29 Павлюк Віктор вул. Житомирська, вул. Житомирська, 0,0665 0,0665 - 1824455100:02:018:0042 



П Р О Е К Т 
Степанович 75/2, м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

75/2, м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

30 Корнійчук 

Олександр 

Валерійович 

вул. Миру, 15, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Миру, 15, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - 1824455100:01:034:0161 

31 Шинкар Микола 

Арсентійович 

вул. Миру, 12, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. Миру, 12, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,1000 0,1000 - 1824455100:01:034:0160 

32 Бараш Сергій 

Петрович 

вул. Лісова, 8а, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

вул. Лісова, 8а, с. 

Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - 1824481301:10:025:0005 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Р О Е К Т 

                                  
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

 

 XLIV сесія                       VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 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: 

- Круглєй Володимира Миколайовича, проживає за адресою: вул. 

Молодіжна, 3, с. Озеряни, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Мельник Людмили Володимирівни, проживає за адресою: вул. 

Матросова, 8, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Ніколайчук Надії Григорівни, проживає за адресою: вул. Богдана 

Хмельницького, 59, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Седлецької Валентини Миколаївни, проживає за адресою: вул. Житня, 21, 

м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Ковальчука Володимира Васильовича, проживає за адресою: вул. 

Льонозаводська, 3, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Ямчинської Наталії Іванівни, проживає за адресою: пров. Садовий, 7, с. 

Тепениця, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Васильчук Світлани Сергіївни, проживає за адресою: пров. Павла 

Ковжуна, 3, с. Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Ничипорчук Юлія Анатоліївна, проживає за адресою: вул. Хільчука, 17, 

с. Лопатичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Михайленко Валентини Михайлівни, проживає за адресою: вул. 

Шевченка, 117, с. Стовпинка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Мельник Ніни Олександрівни, проживає за адресою: вул. Шкільна, 2-а, с. 

Хочине, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Стальчук Єви Григорівни, проживає за адресою: вул. Малікова, 16, с. 

Хочине, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 



П Р О Е К Т 

- Тимощука Станіслава Петровича, проживає за адресою: вул. Зелена, 2-а, 

м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Лузіна Євгенія Євгенійовича, проживає за адресою: вул. Пушкіна, 82, м. 

Олевськ, Житомирської обл.; 

- Ничипорчука Володимира Васильовича, проживає за адресою: вул. 

Партизанська, 12, с. Лопатичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Плотнік Любов Петрівни, проживає за адресою: вул. Покровська, 46, с. 

Сущани, Олевського р-ну, Житомирської обл. 

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    

     

                                                                            

 

 

 



П Р О Е К Т 

 
                                                                             Додаток 

до рішення XLII сесії міської ради  VІІ 

скликання від 08.08.2019 №   «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 

обслуговуван

ня  житлового 

будинку, 

господарськи

х будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва

,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівни

цтва 

індивіду

альних 

гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Круглєй 

Володимир 

Миколайович 

вул. Молодіжна, 3, с. 

Озеряни, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Молодіжна, 

3, с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,5500 - - 0,5500 - 

2 Мельник 

Людмила 

Володимирівна 

вул. Матросова, 8, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Квітинського, 

17, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0200 - 0,0200 - - 

3 Ніколайчук Надія 

Григорівна 

вул. Богдана 

Хмельницького, 59, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Богдана 

Хмельницького, 

59, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0800 - 0,0800 - - 

4 Седлецька 

Валентина 

Миколаївна 

вул. Житня, 21, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Житня, 21, м. 

Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0650 - 0,0650 - - 

5 Ковальчук 

Володимир 

Васильович 

вул. Січових Стрільців, 

21 кв.9, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

вул. 

Льонозаводська, 

3, м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0200 - 0,0200 - - 

6 Ямчинська 

Наталія Іванівна 

пров. Садовий, 7, с. 

Тепениця, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

пров. Садовий, 8, 

с. Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

7 Васильчук 

Світлана Сергіївна 

пров. Павла Ковжуна, 3, 

с. Калинівка, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

пров. Павла 

Ковжуна, 3, с. 

Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,7500 - - 0,7500 - 

8 Ничипорчук Юлія 

Анатоліїївна 

вул. Хільчука, 17, с. 

Лопатичі, Олевський р-

н, Житомирська обл. 

вул. Польова, 41, 

с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

9 Михайленко 

Валентина 

Михайлівна 

вул. Шевченка, 117, с. 

Стовпинка, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Шевченка, 

117, с. Стовпинка, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,3700 - - 0,3700 - 

1

0 

Мельник Ніна 

Олександрівна 

вул. Шкільна, 2, с. 

Хочине, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Шкільна, 2, с. 

Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,4000 - - 0,4000 - 
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1

1 

Стальчук Єва 

Григорівна 

вул. Малікова, 16, с. 

Хочине, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Малікова, 16, 

с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,1500 - - 0,1500 - 

1

2 

Тимощук 

Станіслав 

Петрович 

вул. Зелена, 2-а, м. 

Олевськ, Житомирської 

обл. 

вул. Зелена, 2-а, 

м. Олевськ, 

Житомирської 

обл. 

0,0650 - 0,0650 - - 

1

3 

Лузін Євгеній 

Євгенійович 

вул. Пушкіна, 82, м. 

Олевськ, Житомирська 

обл. 

вул. Пушкіна, 82, 

м. Олевськ, 

Житомирська обл. 

0,0800 - 0,0800 - - 

1

4 

Ничипорчук 

Володимир 

Васильович 

вул. Партизанська, 12, 

с. Лопатичі, Олевський 

р-н, Житомирська обл. 

вул. Польова, 49, 

с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

1

5 

Плотнік Любов 

Петрівна 

вул. Покровська, 46, с. 

Сущани, Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

вул. Гагаріна, 53, 

с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл. 

0,2500 0,2500 - - - 

 
Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

XLIV сесія                        VІІ скликання  

 

 

від 05.09.2019 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян:  

- Корбуна Святослава Петровича, проживає за адресою: вул. Лесі 

Українки, 5, с. Андріївка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Стасюк Людмили Петрівни, проживає за адресою: пров. Євгена 

Концевича, 4, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Хоменка Миколи Михайловича, проживає за адресою: вул. Центральна, 

23, с. Озеряни,  Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Васильчука Івана Анатолійовича, проживає за адресою: вул. Миру, 7, с. 

Бацеве, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Бойченко Аліни Юріївни, проживає за адресою: вул. Зарічна, 17, с. 

Журжевичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Бойченко Аліни Юріївни, проживає за адресою: вул. Зарічна, 17, с. 

Журжевичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Антоненко Людмили Анатоліївни, проживає за адресою: вул. Гагаріна, 

27, с. Кам’янка,  Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Мельник Людмили Василівни, проживає за адресою: вул. Бажова, 9а кв. 

3/10, м. Київ; 

- Костенко Марії Михайлівни, проживає за адресою: вул. Перемоги, 13, с. 

П. Борщагівка, К.-Святошинського р-ну, Київської обл.; 

- Ротаренко Лідії Савичної, проживає за адресою: вул. Сидоренка, 26, с. 

Перга, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 
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- Лук’янчук Валентини Григорівни, проживає за адресою: вул. 

Матросова, 16, с. Болярка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Парсова Івана Івановича, проживає за адресою: вул. Польова, 21, м. 

Олевськ, Житомирської обл.; 

- Гурського Віктора Володимировича, проживає за адресою: вул. 

Центральна, 17, с. Озеряни, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Рудого Валентина Адамовича, проживає за адресою: вул. Семенська, 

21, с. Кишин, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Осипчука Руслана Васильовича, проживає за адресою: вул. Лесі 

Українки, 17, с. Лопатичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Осипчука Руслана Васильовича, проживає за адресою: вул. Лесі 

Українки, 17, с. Лопатичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Гаврилюка Сергія Васильовича, проживає за адресою: вул. Центральна, 

51, с. Перга, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Денисенко Олександра Валерійовича, проживає за адресою: вул. 

Фарзаводська, 38, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- Охремчука Василя Яковича, проживає за адресою: вул. Набережна, 9, с. 

Сущани, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Мартинчук Тетяни Олексіївни, проживає за адресою: вул. Набережна, 

32, с. Сущани,, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Ренкас Діани Сергіївни, проживає за адресою: вул. Олени Пчілки, 52, м. 

Олевськ, Житомирської обл.; 

- Колодія Олександра Анатолійовича, проживає за адресою: вул. 

Гагаріна, 9а, с. Жубровичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Назарчука Віктора, Анатолійовича, проживає за адресою: вул. 

Перемоги, 18, с. Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Ренкаса Анатолія Петровича, проживає за адресою: вул. Боровського, 4, 

с. Білокоровичі, Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Бараш Сергія Петровича, проживає за адресою: вул. Лісова, 8а, с. 

Калинівка, Олевського р-ну, Житомирської обл. 

про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів,  керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 

118, 121, 122  Земельного кодексу України ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону 

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

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 
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КВЦПЗ), для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для 

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та 

для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове 

використання земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 
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                                                                                                                  Додаток 

до рішення XLIV сесії Олевської міської  

ради VІІ скликання від 05.09.2019 року №  

«Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів»  
 

 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

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

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 

114ос’я , по 

батькові 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівн

ицтва і 

обслуг

овуван

ня 

житлов

ого 

будинк

у, 

господ

арськи

х 

114осп

од г і 

споруд 

(приса

дибна 

ділянка

), га 

Для 

індиві

дуальн

ого  

садівн

ицтва,     

га 

Для 

ведене 

особис

того 

селянс

ького 

114осп

од 

господ

, га 

Для 

будівн

ицтва  

індиві

дуальн

их  

гаражі

в, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Корбун 

Святослав 

Петрович 

вул. Лесі 

Українки, 5, с. 

Андріївка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Садова, 28, 

с. Хочине, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824487601:03:004:0024 

2 Стасюк 

Людмила 

Петрівна 

пров. Євгена 

Концевича, 4, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Поліська, 

14а, с. 

Тепениця, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2000 0,2000 - - - 1824487201:09:003:0060 

3 Хоменко 

Микола 

Михайлович 

вул. 

Центральна, 23, 

с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Центральна, 22, 

с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,7851 - - 0,7851 - 1824456001:04:002:0010 

4 Васильчук Іван 

Анатолійович 

вул. Миру, 7, с. 

Бацеве, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

 с. Бацеве, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,7000 - - 0,7000 - 1824481302:11:011:0001 

5 Бойченко Аліна 

Юріївна 

вул. Зарічна, 17, 

с. Журжевичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Зарічна, 

11а, с. 

Журжевичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3081 - - 0,3081 - 1824482001:03:002:0019 
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6 Бойченко Аліна 

Юріївна 

вул. Зарічна, 17, 

с. Журжевичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Зарічна, 

11а, с. 

Журжевичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824482001:03:002:0018 

7 Антоненко 

Людмила 

Анатоліївна 

вул. Гагаріна, 

27, с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Незалежності, 2, 

с. Кам’янка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824483601:05:053:0019 

8 Мельник 

Людмила 

Василівна 

вул. Бажова, 9а 

кв. 3/10, м. Київ 

вул. Гагаріна, 

88, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,3113 - - 0,3113 - 1824485301:03:021:0010 

9 Костенко Марія 

Михайлівна 

вул. Перемоги, 

13, с. П. 

Борщагівка, К.-

Святошинський 

р-н, Київська 

обл. 

вул. Молодіжна, 

7, с. Варварівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1300 - - 0,1300 - 1824486202:05:002:0029 

10 Ротаренко Лідія 

Савична 

вул. Сидоренка, 

26, с. Перга, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Сидоренка, 

26, с. Перга, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1235 0,1235 - - - 1824487602:06:001:0016 

11 Лук’янчук 

Валентина 

Григорівна 

вул. Матросова, 

16, с. Болярка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Матросова, 

16, с. Болярка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2788 - - 0,2788 - 1824484002:04:001:0010 

12 Парсов Іван 

Іванович 

вул. Польова, 

21, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Грибна, 5, 

с. Соснівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1929 0,1929 - - - 1824487204:14:001:0136 

13 Гурський Віктор 

Володимирович 

вул. 

Центральна, 17, 

с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. 

Центральна, 17, 

с. Озеряни, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,8442 - - 0,8442 - 1824456001:04:001:0011 

14 Рудой Валентин 

Адамович 

вул. Семенська, 

21, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Семенська, 

21-б, с. Кишин, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2307 0,2307 - - - 1824484001:11:002:0041 

15 Осипчук Руслан 

Васильович 

вул. Лесі 

Українки, 17, с. 

Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лесі 

Українки, 17, с. 

Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,6914 - - 0,6914 - 1824485301:03:009:0004 

16 Осипчук Руслан 

Васильович 

вул. Лесі 

Українки, 17, с. 

Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Лесі 

Українки, 17, с. 

Лопатичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824485301:03:009:0005 

17 Гаврилюк 

Сергій 

Васильович 

вул. 

Центральна, 51, 

с. Перга, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

 с. Перга, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1222 - - 0,1222 - 1824487602:06:001:0018 

18 Денисенко 

Олександра 

вул. 

Фарзаводська, 

вул. 

Фарзаводська, 

0,0100 - - - 0,0100 1824455100:01:014:0069 



П Р О Е К Т 
Валерійовича 38, м. Олевськ, 

Житомирської 

обл. 

38, м. Олевськ, 

Житомирської 

обл. 

19 Охремчук 

Василь Якович 

вул. Набережна, 

9, с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Набережна, 

9, с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2500 0,2500 - - - 1824486801:02:003:0068 

20 Мартинчук 

Тетяна 

Олексіївна 

вул. Набережна, 

32, с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Набережна, 

32, с. Сущани, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,2000 0,2000 - - - 1824486801:02:003:0069 

21 Ренкас Діана 

Сергіївна 

вул. Олени 

Пчілки, 52, м. 

Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

вул. Свято-

Воздвиженська, 

47-в, м. Олевськ, 

Житомирська 

обл. 

0,1000 0,1000 - - - 1824455100:02:024:0094 

22 Колодій 

Олександр 

Анатолійович 

вул. Гагаріна, 

9а, с. 

Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Шевченка, 

с. Жубровичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл.  

0,0759 0,0759 - - - 1824481601:05:008:0104 

23 Назарчук Віктор 

Анатолійович 

вул. Перемоги, 

18, с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

вул. Перемоги, 

18, с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,5300 - - 0,5300 - 1824481301:10:048:0006 

24 Бараш Сергій 

Петрович 

вул. Лісова, 8а, 

с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

 с. Калинівка, 

Олевський р-н, 

Житомирська 

обл. 

0,1388 - - 0,1388 - 1824481301:10:025:0006 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
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        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

XLIV сесія                        VІІ скликання  

 

від 05.09.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у спільну часткову власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

Розглянувши спільну заяву громадян Шибецької Валентини Василівни, 

проживає за адресою: вул. Набережна, 44, кв.2, м. Олевськ, Житомирської 

обл. та Шибецького Олександра Сергійовича,  проживає за адресою: вул. 

Набережна, 44, кв.2, м. Олевськ, Житомирської обл. про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 

12, 40, 81,86, 87, 116, 118,120, 121 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 

22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам Шибецькій Валентині Василівні та 

Шибецькому Олександру Сергійовичу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (Код 

02.01 за КВЦПЗ), із земель житлової забудови, за адресою: вул. 



П Р О Е К Т 

Набережна, 44, м. Олевськ, Житомирської області загальною орієнтовною   

площею 0,0600 га.         

2. Громадянам Шибецькій Валентині Василівні та Шибецькому 

Олександру Сергійовичу в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

3. Громадянам  Шибецькій Валентині Василівні та Шибецькому 

Олександру Сергійовичу розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою в 

місячний термін подати на затвердження чергової сесії ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 


