
                                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

ХLV сесія                               VІІ скликання 

 

            від 10.10.2019 року 

Приміщення актового залу  

          

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 19 /список додається/ 

 

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

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

ради. 

 

Засоби масової інформації.  

 

Чергову сорок п'яту сесію Олевської  міської ради VІІ скликання відкрив 

міський голова Омельчук Олег Васильович 

  

СЛУХАЛИ: Постанову Олевської міської виборчої комісії Житомирської 

області від 07.10.2019 року № 25 «Про визнання обраним депутатом». 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома Постанову Олевської міської виборчої комісії 

Житомирської області від 07.10.2019 року № 25 «Про визнання обраним 

депутатом». 

 Визнати обраним депутатом міської ради Олевської ОТГ наступного за 

черговістю кандидата в депутати від Олевської районної у Житомирській 

області організації політичної партії «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ «НАРОДНИЙ 

КОНТРОЛЬ» Миніча Анатолія Михайловича. 

 

СЛУХАЛИ:  Про обрання робочої групи.  

 

Пропозицію вніс депутат міської ради Ковальчук Олег Борисович 

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати робочу групу в складі трьох осіб:  

 

Гілюк Євген Володимирович           – депутат міської ради 

Ковальчук  Володимир Миколайович            – депутат міської ради 

Вербельчук Руслан Володимирович      – депутат міської ради 

             /одноголосно/ 



 

На порядок денний чергової сорок  пятої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської міської ради. 

 

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

територіальної  громади на 2019 рік.  

 

3. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

4. Про внесення змін у рішення І  сесії Олевської міської  ради VІІ скликання  

від 17.01.2017 року № 9 «Про обрання голів та персонального складу 

депутатських комісій  міської ради». 

 

5. Про затвердження розпорядження міського голови. 

 

6. Про внесення змін до рішення XXXIV сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 06.12. 2018 року № 850 «Про затвердження Структури та штатної 

чисельності апарату Олевської міської ради та її комунальних установ у новій 

редакції». 

 

7.  Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Зольнянського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

 

8. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Зубковицького старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

 

9. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Калинівського старостинського округу Олевської  міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

 

10. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Майданського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

 

11. Про затвердження програми «Надання безоплатної правової допомоги 

населенню Олевської міської  об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

 

12. Про затвердження  суми на  придбання шкільної та спортивної форми дітям-

сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у 

закладах загальної середньої освіти. 

  



13. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради  та його затвердження в 

новій редакції. 

 

14. Про внесення доповнень до рішення ХХІХ сесії  Олевської міської ради VІІ 

скликання від 05.07.2018 року  № 667 «Про затвердження Програми надання 

фінансових  гарантій медичного обслуговування населення на період до 2022 

року». 

 

15. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Олевської  міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

  

16. Про внесення доповнень до рішення ХІІІ сесії  Олевської міської ради VІІ 

скликання від 11.08.2017 року № 211 «Про затвердження Програми 

територіальної оборони Олевської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки». 

 

17. Про внесення змін до рішення ХІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 11.07.2017 року № 203 «Про затвердження Комплексної програми захисту 

населення і території Олевської територіальної громади та міста Олевськ від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 

пожежної безпеки на 2017-2020 роки». 

 

18. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на списання основних 

засобів. 

 

19. Про прийняття у комунальну власність та на баланс Олевської міської ради 

об’єкта незавершеного будівництва лазні та належної земельної ділянки. 

 

20. Про передачу дошкільних навчальних закладів та центрів розвитку дитини з 

балансу Олевської міської ради на баланс та в оперативне управління відділу 

освіти, молоді та спорт у Олевської міської ради. 

 

21. Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги»  Олевської міської ради на передачу в оренду нежитлового 

приміщення фельдшерського пункту КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради. 

  

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

ради на передачу в оренду нежитлового приміщення, яке знаходиться на балансі 

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

  

23. Про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади ФОП Мусійчук Н.В. 

 



24. Про внесення доповнень до рішення ХХXVIІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 17.01.2019 року № 921 «Про затвердження переліку майна, 

що може бути передане в оренду». 

 

25. Про надання дозволу відділу культури Олевської міської ради на передачу в 

оренду приміщення в нежитловій будівлі сільського клубу відділу культури 

Олевської міської ради. 

 

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

 

27. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності.  

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 

  

29. 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. 

 

30. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою зміни цільового призначення. 

 

31. Про припинення дії договорів оренди землі. 

 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності з метою передачі її в користування на умовах 

оренди. 

 

33. Про припинення права постійного користування та передачу земельної 

ділянки комунальної власності у державну власність. 

 

34. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з метою зміни цільового призначення.  

 

35. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 

 

36. Про  надання  дозволу    на виготовлення  звіту про експертну грошову   

оцінку  земельної  ділянки.  

 

37. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі  

сільськогосподарського призначення. 



 

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення 

земельної ділянки колективної власності для ведення особистого селянського 

господарства з метою передачі в користування на умовах оренди. 

 

39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі в 

користування на умовах оренди. 

 

40. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради  та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

41. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі у користування на умовах оренди. 

 

42. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

43. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

44. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі в 

користування на умовах оренди. 

 

45. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

46. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сілського сподарського виробництва з метою передачі в 

користування на умовах оренди. 

 



47.Про затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу 

права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами. 

 

48. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою 

щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення в натурі (на місцевості) для ведення 

фермерського господарства та виготовлення агрохімічного паспорта поля 

земельної ділянки. 

 

49. Про погодження Головному управлінню Держгеокадастру у Житомирській 

області щодо  підготовки лота та проведення в подальшому земельних торгів з 

продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення  

державної власності. 

 

50. Про погодження Головному управлінню Держгеокадастру у Житомирській 

області  щодо підготовки лота та проведення в подальшому земельних торгів з 

продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності. 

 

51. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок колективної власності 

сільськогосподарського призначення. 

 

52. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки, з метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства.  

 

53. Про розроблення проектів землеустроющодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності метою передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

54. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

комунальної власності та затвердження умов продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах). 

 

55. 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). 

 

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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



і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

 

57. 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. 

 

58. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва та для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної з метою передачі її в користування на умовах оренди. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний чергової сорок п'ятої сесії Олевської 

міської ради 

 

1. /1272. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради 

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

 

2. /1273. Про внесення змін до міського бюджету Олевської  міської об’єднаної  

територіальної  громади на 2019 рік  

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

 

3. /1274. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади 

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

 

4. /1275. Про внесення змін у рішення І  сесії Олевської міської  ради VІІ 

скликання  від 17.01.2017 року № 9 «Про обрання голів та персонального 

складу депутатських комісій  міської ради». 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

5. /1276. Про затвердження розпорядження міського голови. 

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

 

6. /1277. Про внесення змін до рішення XXXIV сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 06.12. 2018 року № 850 «Про затвердження Структури та штатної 

чисельності апарату Олевської міської ради та її комунальних установ у новій 

редакції». 

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



 

7.  /1278. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Зольнянського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

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

 

8. /1279. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Зубковицького старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

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

 

9. /1280. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Калинівського старостинського округу Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

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

 

10. /1281. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Майданського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

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

  

11. /1282. Про затвердження програми «Надання безоплатної правової 

допомоги населенню Олевської міської  об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік». 

Інформує: Кравченко А.О. – начальник юридичного відділу  міської ради. 

 

12. /1283. Про затвердження  суми на  придбання шкільної та спортивної форми 

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у 

закладах загальної середньої освіти  

Інформує: Гаврилюк А.А. – заступник начальника відділу освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради. 

 

13. /1284. Про внесення змін до Статуту комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради  та його 

затвердження в новій редакції. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. /1285. Про внесення доповнень до рішення ХХІХ сесії  Олевської міської 

ради VІІ скликання від 05.07.2018 року  № 667 «Про затвердження Програми 

надання фінансових  гарантій медичного обслуговування населення на період 

до 2022 року». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



15. /1286. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і 

соціального розвитку Олевської  міської  об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

16. /1287. Про внесення доповнень до рішення ХІІІ сесії  Олевської міської ради 

VІІ скликання від 11.08.2017 року № 211 «Про затвердження Програми 

територіальної оборони Олевської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

17. /1288. Про внесення змін до рішення ХІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 11.07.2017 року № 203 «Про затвердження Комплексної 

програми захисту населення і території Олевської територіальної громади та 

міста Олевськ від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2017-2020 роки». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

18. /1289. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на списання основних 

засобів. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

19. /1290. Про прийняття у комунальну власність та на баланс Олевської міської 

ради об’єкта незавершеного будівництва лазні та належної земельної ділянки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

20. /1291. Про передачу дошкільних навчальних закладів та центрів розвитку 

дитини з балансу Олевської міської ради на баланс та в оперативне управління 

відділу освіти, молоді та спорт у Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

21. /1292. Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради на передачу в оренду нежитлового 

приміщення фельдшерського пункту КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



22. /1293. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради на передачу в оренду нежитлового приміщення, яке знаходиться 

на балансі відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

23. /1294. Про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади ФОП Мусійчук 

Н.В. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

24./1295.  Про внесення доповнень до рішення ХХXVIІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 17.01.2019 року № 921 «Про затвердження переліку 

майна, що може бути передане в оренду». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

25. /1296. Про надання дозволу відділу культури Олевської міської ради на 

передачу в оренду приміщення в нежитловій будівлі сільського клубу відділу 

культури Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

26./1297. Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

27. /1298. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок комунальної власності.  

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови.  

 

28. /1299. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності  

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

29. /1300. Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних 

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

надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

30. /1301. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою зміни цільового призначення. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови.  



 

31./1302.  Про припинення дії договорів оренди землі. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

32. /1303. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки комунальної власності з метою передачі її в користування на умовах 

оренди. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

33. /1304. Про припинення права постійного користування та передачу 

земельної ділянки комунальної власності у державну власність. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

34. /1305. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з метою зміни цільового призначення.  

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

35. /1306. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення. 

 Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

36. /1307. Про  надання  дозволу    на виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки.  

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

37. /1308. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі  

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

38. /1309. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення 

земельної ділянки колективної власності для ведення особистого селянського 

господарства з метою передачі в користування на умовах оренди. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

39. /1310. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі в 

користування на умовах оренди. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

40. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради  та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 



 

41. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі у користування на умовах оренди. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

42. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

43. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

44. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва з метою передачі в 

користування на умовах оренди. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

45. /1311. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

46./1312. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сілського сподарського виробництва з метою 

передачі в користування на умовах оренди. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

47./1313. Про затвердження переліку земельних ділянок призначених для 

продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

48. /1314. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності сільськогосподарського призначення в натурі (на 



місцевості) для ведення фермерського господарства та виготовлення 

агрохімічного паспорта поля земельної ділянки. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

49. Про погодження Головному управлінню Держгеокадастру у Житомирській 

області щодо  підготовки лота та проведення в подальшому земельних торгів з 

продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення  

державної власності. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

50. Про погодження Головному управлінню Держгеокадастру у Житомирській 

області  щодо підготовки лота та проведення в подальшому земельних торгів з 

продажу права оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

51. /1315. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок колективної власності 

сільськогосподарського призначення.  

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

52. /1316. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки, з метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства.  

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

53. /1317. Про розроблення проектів землеустроющодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності метою передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

54. /1318. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності та затвердження умов продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах). 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

55. /1319. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

56. /1320. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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



і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

57. /1321. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

58. /1322. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),для індивідуального садівництва та для ведення 

особистого селянського господарства. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

59. /1323. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

60.Різне. 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1272 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до міського бюджету Олевської  міської 

об’єднаної  територіальної  громади на 2019 рік. 
Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1273 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 3. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1274 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін у рішення І  сесії Олевської міської  ради 

VІІ скликання  від 17.01.2017 року № 9 «Про обрання голів та 

персонального складу депутатських комісій  міської ради». 
Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1275 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження розпорядження міського голови. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1276 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до рішення XXXIV сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 06.12. 2018 року № 850 «Про затвердження 

Структури та штатної чисельності апарату Олевської міської ради та її 

комунальних установ у новій редакції». 
Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1277 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Зольнянського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області. 
Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1278 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Зубковицького старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області.  
Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1279 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Калинівського старостинського 

округу Олевської  міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області. 
Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1280 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Майданського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області. 
Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 



         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1281 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження програми «Надання безоплатної 

правової допомоги населенню Олевської міської  об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік». 
Інформує: Кравченко А.О. – начальник юридичного відділу  міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1282 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження  суми на  придбання шкільної та 

спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти.  
Інформує: Гаврилюк А.А. – заступник начальника відділу освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1283 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради  та його затвердження в новій редакції. 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1284 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про внесення доповнень до рішення ХХІХ сесії  Олевської 

міської ради VІІ скликання від 05.07.2018 року  № 667 «Про затвердження 

Програми надання фінансових  гарантій медичного обслуговування 

населення на період до 2022 року». 



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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1285 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного 

і соціального розвитку Олевської  міської  об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1286 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення доповнень до рішення ХІІІ сесії  Олевської 

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

Програми територіальної оборони Олевської об’єднаної територіальної 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1287 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення змін до рішення ХІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 11.07.2017 року № 203 «Про затвердження 

Комплексної програми захисту населення і території Олевської 

територіальної громади та міста Олевськ від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 

2017-2020 роки». 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1288 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1289 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про прийняття у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської ради об’єкта незавершеного будівництва лазні та 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1290 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про передачу дошкільних навчальних закладів та центрів 

розвитку дитини з балансу Олевської міської ради на баланс та в 

оперативне управління відділу освіти, молоді та спорт у Олевської міської 

ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1291 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 21. Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги»  Олевської міської ради на передачу в оренду 

нежитлового приміщення фельдшерського пункту КНП «Олевський 

Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради. 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

      /Рішення № 1292 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради на передачу в оренду нежитлового приміщення, 

яке знаходиться на балансі відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

      /Рішення № 1293 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади ФОП Мусійчук Н.В. 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

      /Рішення № 1294 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24.  Про внесення доповнень до рішення ХХXVIІ сесії 

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

затвердження переліку майна, що може бути передане в оренду». 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

     /Рішення № 1295 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу відділу культури Олевської міської 

ради на передачу в оренду приміщення в нежитловій будівлі сільського 

клубу відділу культури Олевської міської ради. 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1296 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 26.  Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1297 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 27. Про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок комунальної власності.  
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1298 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 28. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності.  

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 



                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1299 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження додаткового списку до розподілу 

земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі земельних 

ділянок. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1300 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 1 

         «Утримались»  - 0 

                  «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1301 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 31.  Про припинення дії договорів оренди землі. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1302 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі її в 

користування на умовах оренди. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1303 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про припинення права постійного користування та 

передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1304 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою зміни цільового призначення.  
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1305 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 
 Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1306 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про  надання  дозволу    на виготовлення  звіту про 

експертну грошову   оцінку  земельної  ділянки.  
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 



 /Рішення № 1307 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання 

договорів оренди землі  сільськогосподарського призначення. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1308 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки колективної власності для ведення 

особистого селянського господарства з метою передачі в користування на 

умовах оренди. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1309 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 39.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі в користування на умовах оренди. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1310 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 



        Голосували: «За»       - 13 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 6 

                   «Не голосували» - 1 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 

метою передачі у користування на умовах оренди. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

        Голосували: «За»       - 12 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 7 

                   «Не голосували» - 1 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 11 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 9 

                   «Не голосували» - 0 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 10 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 10 

                   «Не голосували» - 0 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок  в 



натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою передачі в користування на умовах оренди. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 10 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 8 

                   «Не голосували» - 2 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1311 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок  в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сілського сподарського 

виробництва з метою передачі в користування на умовах оренди. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1312 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 47. Про затвердження переліку земельних ділянок призначених 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими 

лотами. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1313 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 48. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення в натурі (на місцевості) для ведення фермерського 

господарства та виготовлення агрохімічного паспорта поля земельної 

ділянки. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1314 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 49. Про погодження Головному управлінню Держгеокадастру у 

Житомирській області щодо  підготовки лота та проведення в подальшому 

земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення  державної власності. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 2 

         «Проти»       - 4 

          «Утримались»  - 6 

                   «Не голосували» - 8 

 

СЛУХАЛИ: 50. Про погодження Головному управлінню Держгеокадастру у 

Житомирській області  щодо підготовки лота та проведення в подальшому 

земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 1 

         «Проти»       - 9 

          «Утримались»  - 4 

                   «Не голосували» - 6 

 

СЛУХАЛИ: 51.  Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

колективної власності сільськогосподарського призначення.  
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 



         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1315 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, з метою зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства.  
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1316 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 53. Про розроблення проектів землеустроющодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності метою передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1317 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 54. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності та затвердження умов продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах). 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1318 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 55. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1319 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 56. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого 

селянського господарства. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1320 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 57. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1321 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 58. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва та для ведення особистого селянського господарства. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 



         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» -1 

 /Рішення № 1322 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної з метою передачі її в користування на 

умовах оренди. 
Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1323 додається/ 

60.Різне. 

1. Про ініціативу щодо проведення громадських слухань в селах 

Хочине, Перга, Рудня-Перганська та Рудня-Хочинська Олевської 

ОТГ. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

     /Рішення № 1324 додається/ 

 

2. Про ініціативу щодо проведення громадських слухань в селах 

Сущани та Андріївка Олевської ОТГ. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

     /Рішення № 1325 додається/ 

 

3. Про ініціативу щодо проведення громадських слухань в селі Юрове 

Олевської ОТГ. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

    /Рішення № 1326 додається/ 

 

4. Про ініціативу щодо проведення громадських слухань в селах 

Копище та Майдан-Копищенський Олевської ОТГ. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 20 

     /Рішення № 1327 додається/ 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

                                                                                                                          
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1272 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від  10.10.2019 року 

 

Про затвердження рішення  

виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О. про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради та враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: Затвердити рішення виконавчого комітету Олевської міської ради 

від 27.09.2019 року №162 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

 

 

Міський голова                                                            О.В.Омельчук  



                                                                                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 162 

від 27.09.2019 року 

 

Про внесення змін до міського  

бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік 

 

  Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, відповідно до 

рішення ХХVІ сесії Житомирської обласної ради VII скликання від 17.09.2019 

року №1585 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік», пункту 16 

рішення ХХХV сесії  Олевської міської ради VII скликання від 21.12.2018 року 

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

громади на 2019 рік” , виконком міської ради 

ВИРІШИВ:        

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

1) збільшити  доходи загального фонду на загальну суму 877 800 гривень 

згідно з додатком 1. 

2) збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 0117325 

«Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» на 

загальну суму 877 800 гривень згідно з додатком 2. 

3) збільшити профіцит загального фонду на суму 877 800 гривень, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду 

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

4) збільшити дефіцит спеціального фонду на суму 877 800 гривень, 

напрямком використання якого визначити надходження із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 3. 

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

3. Рішення виконкому винести на затвердження міської ради. 

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

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

 

 

Міський голова                     О.В. Омельчук  



                                                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1273 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від 10.10.2019 року 

 

Про внесення змін до 

міського бюджету Олевської  

міської об’єднаної  територіальної  

громади на 2019 рік  

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та враховуючи  

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018  року №876 «Про 

міський бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік» зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 

14.02.2019 року №943 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», від 14.03.2019 року 

№984 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік», від 18.04.2019 року №1038 «Про внесення 

змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік», від 23.05.2019 року №1086 «Про внесення змін до міського 

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

06.06.2019 року №1116 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», від 04.07.2019 року 

№1155 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік», від 08.08.2019 року №1187 «Про внесення 

змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік», а саме:        

 1.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 284 957 807 гривень, 276 971270 

гривень, 7 986 537 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 286 175 065 

гривень, 278 007 727 гривень, 8 167 338 гривень. 

 1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 300 498 491 гривень, 244 450 340 

гривень, 56 048 151 гривень. замінити,  відповідно, цифрами 301 715 749 

гривень, 244 840 477 гривень, 56 875 272 гривень. 



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

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 33 167 250 гривень 

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

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 36 889 634 гривень 

напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

 - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 3 722 384 гривень, 

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів 

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

347 500 гривень, залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій - 1 770 504 гривень, залишку освітньої субвенції – 1 604 380 гривень. 

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

цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 48 707 934 

гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

 - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 36 889 634  гривень; 

 - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО) в сумі 12 

500 000 гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, 

які виникли станом на 01.01.2019 року у сумі 807 900 гривень, в тому числі від 

надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 705900 гривень, 

надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва – 102 000 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 489 600 

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО)». 

1.5.  У пункті  6 цифри 22 885 318 гривень замінити відповідно цифрами 

23 421 997 гривень.  

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

3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції.  

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

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

постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку. 

  

 

 

Міський голова                                                                                 О.В.Омельчук 

  



                                                                                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1274 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від  10.10.2019 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, керуючись ст. 26 Закону 

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

«Програми соціального захисту населення Олевської об'єднаної територіальної 

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

ради VІІ скликання, враховуючи висновок постійної комісії з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

- Особі, 1 на ліквідацію стихійного лиха – 3 000 гривень; 

- Особі, 2  на ліквідацію пожежі в господарчій будівлі – 3 000 гривень; 

- Особі, 3 на лікування – 4 000 гривень; 

- Особі, 4 в зв’язку з тяжкими побутовими умовами  – 3000 грн.   

- Особі, 5 на лікування  – 5 000 гривень; 

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

- Особі, 7 на лікування  внука – 3 000 гривень; 

- Особі,  8 за укладений контракт з ЗСУ в 2019 – 10000 гривень; 

- Особі,  9 на лікування – 5 000 гривень; 

- Особі, 10 на лікування після поранення  – 10 000 гривень; 

- Особі, 11 за укладений контракт з ЗСУ в 2018 році   – 5 000 гривень; 

- Особі,  12 на лікування брата  – 5 000 гривень; 

- Особі, 13 на лікування – 5 000 гривень;  

- Особі, 14 за укладений контракт з ЗСУ в 2019 році  – 10 000 гривень; 

- Особі, 15 на лікування – 5 000 гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 



Міський голова                                                                                О.В.Омельчук  



                                                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1275 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від  10.10.2019 року 

 

Про внесення змін у рішення 

І сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 17.01.2017 року 

№ 9 «Про обрання голів та персонального 

складу депутатських комісій  міської ради» 
 

Керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності і етики, прав людини, законності, 

правопорядку та антикорупційної діяльності, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у рішення першої сесії Олевської міської ради VІІ скликання  

від 17.01.2017 року № 9 «Про обрання голів та персонального складу 

депутатських комісій  міської ради», а саме: 

1.1. Вивести зі складу постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин Смика Миколу Адамовича.  

1.2. Ввести до складу постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин –  Миніча Анатолія Михайловича. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Шейка 

О.В. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук  



                                                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1276 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від  10.10.2019 року 

 

Про затвердження 

розпорядження міського голови 

 

 Розглянувши розпорядження міського голови від 28.08.2019 року № 223 

«Про вшанування воїнів, які загинули в АТО», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: Затвердити розпорядження міського голови від 28.08.2019 року № 

223 «Про вшанування воїнів, які загинули в АТО». 

 

 

 

Міський голова              О.В. Омельчук  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

 

від 28.08.2019     № 223  

 

Про вшанування 

воїнів, які загинули в АТО 

 

Відповідно Указу Президента України від 23.08.2019 року № 621/2019 та з 

метою вшанування воїнів, які загинули в зоні АТО: 

1. Виділити сім’ям воїнів загиблих в АТО по 2000 (дві тисячі) гривень 

кожній, а саме: 

1.1. Хоречко Генадій Миколайович, с.Жубровичі; 

1.2. Шепетько Марія Миколаївна, с.Сущани; 

1.3. Гайченя Олена Миколаївна, с.Варварівка; 

1.4. Мосійчук Ольга Павлівна, с.Кам’янка; 

1.5. Шеремет Ганна Федорівна, с.Майдан. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності – головному 

бухгалтеру Дорош В.В. виділити кошти у сумі 10 000 (десять тисяч) 

гривень за рахунок кошторисних призначень відповідно до даного 

розпорядження. 

 

3. Винести дане розпорядження на затвердження чергової сесії міської ради.  

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                                   О.В.Омельчук  

https://ips.ligazakon.net/document/view/U621_19?utm_source=jurliga.ligazakon.ua&utm_medium=news&utm_campaign=IPS_text&utm_content=jl03


                                                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1277 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від  10.10.2019 року 

 

Про внесення змін до рішення XXXIV сесії  

Олевської міської ради VII скликання 

від 06.12. 2018 року № 850 «Про затвердження  

Структури та штатної чисельності апарату  

Олевської міської ради  та її комунальних 

установ у новій редакції» 

 

  Відповідно до ст. ст. 11, 26  Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», у зв’язку з упорядкуванням структури виконавчого апарату 

Олевської міської ради,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Внести зміни до рішення XXXIV сесії Олевської міської ради VII скликання 

від 06.12. 2018 року № 850 «Про затвердження Структури та штатної 

чисельності апарату Олевської міської ради та її комунальних установ у новій 

редакції», а саме: 

 1) вивести із структури загального відділу виконавчого апарату міської 

ради одну штатну одиницю оператора котельні; 

 2) ввести в структуру загального відділу виконавчого апарату міської 

ради одну штатну одиницю опалювача.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

 

Міський голова              О.В. Омельчук  



                                                                                                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1278 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від 10.10.2019 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Зольнянського старостинського округу Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади  

Житомирської області   

 

Відповідно до статті 140 Конституції України, частини 3 статті 13 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україніˮ, керуючись статтею 23 

Положення “Про громадські слуханняˮ, затвердженого рішенням Олевської 

міської ради VII-го скликання від 16.11.2017 №333 та враховуючи протокол 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Зольнянського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 19.09.2019 року, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Зольнянського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в с. Зольня, що складається з сіл Зольня, 

Ковалівка та Сердюки від 19.09.2019 року (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення сесії 

про затвердження протоколу щодо створення Зольнянського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області від 19.09.2019 року оприлюднити на офіційному веб-сайті Олевської 

міської ради Житомирської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Олевської 

міської ради Житомирської області Шейка В.О. 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук  



                                                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1279 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від  10.10.2019 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Зубковицького старостинського округу Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади  

Житомирської області   

 

  Відповідно до статті 140 Конституції України, частини 3 статті 13 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україніˮ, керуючись статтею 23 

Положення “Про громадські слуханняˮ, затвердженого рішенням Олевської 

міської ради VII-го скликання від 16.11.2017 №333 та враховуючи протокол 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Зубковицького 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 16.09.2019 року, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів 

проведення громадських слухань з обговорення питання щодо створення 

Зубковицького старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області з центром в с. Зубковичі, що 

складається з села Зубковичі від 16.09.2019 року (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради 

рішення сесії про затвердження протоколу щодо створення Зубковицького 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 16.09.2019 року оприлюднити на офіційному веб-

сайті Олевської міської ради Житомирської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Олевської міської ради Житомирської області Шейка В.О. 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук  



                                                                                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1280 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від  10.10.2019 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Калинівського старостинського округу Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади  

Житомирської області   

 

    

Відповідно до статті 140 Конституції України, частини 3 статті 13 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україніˮ, керуючись статтею 23 

Положення “Про громадські слуханняˮ, затвердженого рішенням Олевської 

міської ради VII-го скликання від 16.11.2017 №333 та враховуючи протокол 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Калинівського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 24.09.2019 року, міська рада,- 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Калинівського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в с. Калинівка, що складається з сіл Калинівка, 

Бацево та Ліски від 24.09.2019 року (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення сесії 

про затвердження протоколу щодо створення Калинівського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області від 24.09.2019 року оприлюднити на офіційному веб-сайті Олевської 

міської ради Житомирської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Олевської 

міської ради Житомирської області Шейка В.О. 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук  



                                                                                                                         
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1281 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від  10.10.2019 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Майданського старостинського округу Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади  

Житомирської області   

  

 

Відповідно до статті 140 Конституції України, частини 3 статті 13 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україніˮ, керуючись статтею 23 

Положення “Про громадські слуханняˮ, затвердженого рішенням Олевської 

міської ради VII-го скликання від 16.11.2017 №333 та враховуючи протокол 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Майданського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 25.09.2019 року, міська рада,- 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Майданського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в с. Майдан, що складається з сіл Майдан, 

Джерело та Сарнівка від 25.09.2019 року (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення сесії 

про затвердження протоколу щодо створення Майданського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області від 25.09.2019 року оприлюднити на офіційному веб-сайті Олевської 

міської ради Житомирської області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Олевської 

міської ради Житомирської області Шейка В.О. 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук  



                                                                                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1282 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від  10.10.2019 року 

 

Про затвердження програми «Надання 

безоплатної правової допомоги 

населенню Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

 

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги населенню Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку Олевської міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму «Надання безоплатної правової допомоги населенню 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» (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  



 Додаток  

 до рішення ХLV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 10.10.2019 року №1282 

«Надання безоплатної правової допомоги  

населенню Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

«Надання безоплатної правової допомоги населенню Олевської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Олевськ 

2019  



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

 

І. Обґрунтування необхідності розроблення і виконання Програми надання 

безоплатної правової допомоги населенню  Олевської міської об'єднаної 

територіальної громади на  2020 рік (далі – Програма) 

Стаття 57 Конституції України забезпечує право громадян України на доступ до 

правової інформації, стаття 59 передбачає, що кожен має право на правову допомогу, а 

в окремих випадках така допомога має надаватися безоплатно. Законом України “Про 

безоплатну правову допомогу” та ст. 38
1 

Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні” передбачені повноваження органів місцевого самоврядування з надання 

безоплатної первинної правової допомоги. Розвиток системи безоплатної правової 

допомоги та посилення правової спроможності громад є невід’ємною частиною 

широкого та довгострокового стратегічного плану реформ в Україні. Зокрема, ці 

питання включено до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015 – 2020 роки, Національної стратегії у сфері прав людини, 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2016—2020 роки та відповідних планів з їх реалізації. 

 Місія системи безоплатної правової допомоги в Україні — захист прав людини 

шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації та правосуддя, 

посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально 

вразливих груп, територіальних громад та спільнот. Паралельно з цим система 

безоплатної правової допомоги покликана сприяти розвитку правового світогляду та 

суспільної активності членів місцевих громад, створенню осередків правового захисту 

громадян, які б підтримувалися силами місцевої громади. 

 Розвиток системи безоплатної правової допомоги стане реальним дієвим 

інструментом для посилення правової захищеності населення громади та подолання 

соціальної ізоляції вразливих верств населення. Це допоможе подолати правовий 

нігілізм, підвищить правову культуру та обізнаність громадян, зменшить кількість 

безпідставних звернень громадян і зробить їх більш адресними.   

1. Ініціатор розроблення Програми Новоград-Волинський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

2. Розробник Програми Новоград-Волинський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

Олевська міська рада Житомирської області 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Новоград-Волинський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

Олевська міська рада Житомирської області 

4. Учасники Програми Олевська міська рада  Житомирської області, 

Новоград-Волинський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

 

5. Термін реалізації Програми 2020 рік 

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 



 Безоплатна первинна правова допомога, суб’єктами права на яку є всі особи, які 

перебувають під юрисдикцією України, включає такі види правових послуг, як 

надання правової інформації; консультацій і роз’яснень з правових питань; складення 

заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних), а також 

надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової 

допомоги та медіації. 

 Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у 

створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види 

правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають 

право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального 

характеру. 

 Система надання безоплатної правової допомоги в Україні – це мережа зі 121 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та понад 400 бюро 

правової допомоги з надання такої допомоги у всіх регіонах України. Олевська міська 

об’єднана територіальна громада входить в юрисдикцію Новоград-Волинського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

 Закон України «Про безоплатну правову допомогу» з урахуванням змін, 

внесених Законом України “Про Вищу раду правосуддя”, визначає, що на безоплатну 

вторинну правову допомогу мають право: особи, чий дохід не перевищує двох 

прожиткових мінімумів; особи з інвалідністю; діти-сироти; діти, позбавлені 

батьківського піклування; ветерани війни; внутрішньо переміщені особи тощо. Цим 

верствам населення може бути призначено адвоката за рахунок держави після 

відповідного звернення. При цьому всі без винятку мешканці громади відповідно до 

ст. 59 Конституції України мають право на правову допомогу і можуть звертатись за 

первинною правовою допомогою до місцевого центру. 

  Населення громади — сільські мешканці, які не мають доступу до безоплатних 

юридичних послуг, оскільки надання безоплатної первинної правової допомоги 

здійснюється органами місцевого самоврядування.  

 Для забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги вразливим 

верствам населення віддалених населених пунктів є необхідність проведення виїзних 

прийомів громадян за заздалегідь затвердженим графіком, а також інформування 

громадян про такі заходи та про право на безоплатну правову допомогу та можливість 

його використання. Ширше інформування про це місцевої 

громади допоможе її представникам: 

— отримати правову інформацію та дізнатися, як захищати свої права; 

— отримати змогу вирішувати свої проблеми в правовий спосіб; 

— отримати консультації фахових юристів, які проводитимуть регулярні прийоми 

для надання безоплатної первинної правової допомоги; 

— отримати доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Це надасть мешканцям можливість вирішувати свої проблеми в правовий 

спосіб та сприятиме посиленню правової спроможності всієї громади. 

 З метою визначення та реалізації комплексу організаційно-методичних та інших 

заходів, направлених на забезпечення правового захисту, дотримання законних прав і 

інтересів мешканців населених пунктів  Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади розроблена Програма надання безоплатної правової допомоги населенню  

Олевської міської об’єднаної територіальної громади 2020 рік. 

 Програма визначає цілі і завдання, які передбачають забезпечення громадян 

безоплатною первинною правовою допомогою, створення рівних можливостей для 



доступу до правосуддя шляхом організації допомоги у доступі до безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

 

II. Мета Програми 

 Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів 

інформаційного, правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих 

на забезпечення доступності безоплатної первинної правової допомоги для усіх 

мешканців громади, включаючи віддалені від адміністративного центру населені 

пункти, та безоплатної вторинної правової допомоги для соціально незахищених 

категорій осіб, які відповідно до статті 14 Закону України “Про безоплатну правову 

допомогу” мають право на призначення адвоката за рахунок держави у цивільних та 

адміністративних справах. 

 

III. Основними завданнями Програми є: 

— поширення інформації про право осіб на отримання безоплатної правової 

допомоги, та можливості реалізації цього права; 

— здійснення заходів щодо підвищення правової освіти та культури громадян шляхом 

висвітлення правових механізмів вирішення типових звернень громадян у засобах 

масової інформації, організації тематичних заходів тощо; 

— забезпечення створення точок доступу до правової допомоги шляхом організації і 

проведення виїзних прийомів громадян у населених пунктах Олевської об’єднаної 

територіальної громади для надання мешканцям безоплатної правової допомоги; 

— правовий супровід сімей демобілізованих військовослужбовців та 

військовослужбовців, які брали (беруть) участь в антитерористичній операції, 

внутрішньо переміщених осіб, інших вразливих верств населення; 

— забезпечення можливості звернення за безоплатною первинною правовою 

допомогою з використанням електронних ресурсів (skype-зв’язок). 

 

IV. Строки виконання Програми 

Початок дії Програми – січень 2020 року, закінчення –  31 грудня 2020 року. 

 

V. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Олевської міської ради 

Житомирської області в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

VI. Виконавець Програми, координація та контроль: 

 Виконавцями програми є Виконавчий комітет  Олевської міської ради 

Житомирської області та Новоград-Волинський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

  Координація роботи з виконання Програми покладається на Виконавчий 

комітет Олевської міської ради Житомирської області. 

  Контроль за виконанням програми покладається на Виконавчий комітет  

Олевської міської ради Житомирської області. 

 

VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

— забезпечити доступ до безоплатної правової допомоги мешканцям громади (у тому 

числі із віддалених населених пунктів), які такої допомоги потребують; 

— підвищити рівень правової освіти населення територіальної громади та рівень 



обізнаності суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, працівників 

органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, 

органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади та громадських 

організацій щодо державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги. 

 

VIII. Основні заходи із забезпечення виконання Програми 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів права на 

безоплатну правову допомогу: семінарів, тренінгів, круглих столів, 

правових годин та конкурсів у школах. 

  Облаштування приміщень органів місцевого самоврядування тематичними 

стендами з інформацією про безоплатну правову допомогу, розміщення соціальної 

реклами на вулицях населених пунктів. 

  Організація та проведення комунікативних заходів з громадськістю з питань 

формування правової культури населення та обговорення особливостей 

функціонування системи безоплатної правової допомоги. 

  Розроблення та поширення методичних рекомендацій, друкованих 

інформаційних матеріалів щодо функціонування системи безоплатної правової 

допомоги.  

IX. Заходи передбачені Програмою 

  Розміщення оголошень та інформації на офіційному сайті  Олевської міської 

ради Житомирської області про доступ до безоплатної правової допомоги в  Олевської 

об’єднаній територіальній громаді та про діяльність Новоград-Волинського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги - постійно   

   Виготовлення (друк) інформаційних буклетів, оголошень, флаєрів, тощо у 

кількості 500шт. Середня вартість 1 шт. - 1 грн. 50 коп.  Загальна вартість складає 750 

грн.  
 

 

 

Секретар ради               В.О. Шейко  



                                                                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1283 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від  10.10.2019 року 

 

Про затвердження суми на придбання 

шкільної та спортивної форми дітям-сиротам 

і дітям, позбавленим батьківського піклування, 

які навчаються у закладах загальної середньої освіти 

 

Згідно з п.п. 1. п. ”а” ст. 32. Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст.4, ст. 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, п.п. 5. п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 

05.04.1994р. № 226  «Про поліпшення виховання, навчання, соціального 

захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування», з метою поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, міська рада  

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити  2019 році суму на придбання шкільної та спортивної форми для 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у 

закладах загальної середньої освіти міської ради у розмірі 1212,00 ( одна тисяча 

двісті дванадцять) грн. на кожну дитину. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради (Левченко В.П.)  

забезпечити фінансування придбання опікунами та піклувальниками шкільної 

та спортивної форми для дітей-сиріт сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти міської ради 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 

Міський голова                                                                               О.В. Омельчук  



 

 

 
 

 

 

 



                                                                                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1284 

ХLV сесія                              VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про внесення змін до Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради  

та його затвердження в новій редакції 

 

Враховуючи рішення ХLІV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

05.09.2019 року № 1236 «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 Порядку утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року 

№1077 та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Статуту комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, а саме: 

- замінити слова «наглядова рада» словами «спостережна рада» в 

пункті 6.3 розділу 6 «Права та обов’язки» та в пункті 7.2.1 розділу 7 

«Управління Підприємством та громадський контроль за його 

діяльністю». 

2. Доручити головному лікарю комунального некомерційного підприємства 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Казюку Олегу 

Васильовичу здійснити заходи щодо державної реєстрації Статуту у новій 

редакції, у відповідності до вимог чинного законодавства України, з 

урахуванням вищезазначених змін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 



Міський голова                             О.В. Омельчук  



                                      
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1285 

ХLV сесія                              VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про внесення доповнень до рішення ХХІХ сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання від 05.07.2018 року  

№ 667 «Про затвердження Програми надання фінансових  

гарантій медичного обслуговування населення на період до 2022 року» 

 

Розглянувши лист головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради від 03.10.2019 року, відповідно до Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я України, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. №1013, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року №955 «Про затвердження 

програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної 

допомоги», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19.10.2017 №2168-VІІІ, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Програми надання фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення на період до 2022 року (далі – Програма), 

затвердженої рішенням ХХІХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

05.07.2018 року № 667 «Про затвердження Програми надання фінансових 

гарантій медичного обслуговування населення на період до 2022 року», 

доповнивши додаток 1 «Перелік завдань і заходів Програми надання 

фінансових гарантій медичного обслуговування населення на період до 2022 

року» підпунктом 5.2, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                             О.В. Омельчук 



Додаток  

                  до рішення ХLV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 10.10.2019 року №1285  

«Про внесення доповнень до рішення ХХІХ сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання від 05.07.2018 року  

№ 667 «Про затвердження Програми надання фінансових  

гарантій медичного обслуговування населення на період до 2022 року» 

ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів Програми надання фінансових гарантій медичного обслуговування населення 

на період до 2022 року 

№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальн

і за 

виконання 

С
т
р

о
к

и
 в

и
к

о
н

а
н

н
я

 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходів 

Джерела 

фінансува

ння 

Всього: 2018 2019 2020 2021 2022  

5 
Видатки на 

оплату праці 

5.2. Забезпечувати 

фінансування оплати 

праці лікарів під час 

роботи у складі 

постійно діючих 

військово-

лікарських комісіях 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради, 

КНП 

«Олевська 

центральна 

лікарня» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0
1
8
-2

0
2
2
 р

р
 

Загальний 

обсяг: 
- 0,00 0,00 52,00 55,00 60,00  

Державни

й бюджет 
0,0       

Обласний 

бюджет 
0,0       

Місцевий 

бюджет 
У межах фінансових можливостей  

Інші 

джерела 

0,0 

 

 

 

      

 

Секретар ради                                                                                                                                                                           В.О. Шейко 



                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1286 

ХLV сесія                          VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 
Про внесення змін та доповнень до 

Програми економічного і соціального  

розвитку Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік  
 

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

Україні» та враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до п.48 «Виготовлення проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в с. Майдан» розділу 

7 «Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, медицини, 

культури» таблиці «Основні напрямки та заходи розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 2019 році» 

Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік, а саме  обсяг фінансування 100,00 

тис.грн., замінити на суму 299,761тис.грн. 

2. Доповнити розділ 2 «Санітарна очистка та утримання об’єктів 

благоустрою» таблиці «Основні напрямки та заходи розвитку Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 2019 році» 

Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік: 

2.1. пунктом 50 «Виготовлення проектно-кошторисної документації  та 

експертного звіту на «Будівництво кладовища м. Олевськ» на суму 400,114 

тис. грн. з місцевого бюджету». 

3. Доповнити розділ 3 «Житлово-комунальне господарство та впровадження 

житлової політики» таблиці «Основні напрямки та заходи розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 

2019 році» Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік: 

3.1. пунктом 28 «Виготовлення проектно-кошторисної документації  та 

експертного звіту на «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по 

вул. 40 років Перемоги» на суму 35,480 тис. грн. з  місцевого бюджету». 



3.2. пунктом 29 «Проведення проектних та пошукових робіт по об’єкту 

«Реконструкція незавершеного будівництва нежитлової будівлі під 

фізкультурно-оздоровчий комплекс з басейном по вул. 40 років Перемоги, 

м.Олевськ» на суму 100,00 тис. грн. з місцевого бюджету». 

3.3. пунктом 30 «Технічне переоснащення незавершеного будівництва 

нежитлової будівлі по вул.40 років Перемоги» на суму 59,284 тис. грн. з 

місцевого  бюджету». 

3.4. пунктом 31 «Демонтаж аварійних нежитлових будівель смт. 

Новоозерянка та с.Жубровичі» на суму 457,537 тис. грн. з місцевого 

бюджету». 

3.5. пунктом 32 «Виготовлення проектно-кошторисної документації та 

експертного звіту на «Будівництво громадського туалету по вул. Київська в 

м. Олевськ» на суму 20,0 тис. грн. з місцевого бюджету. 

4. Доповнити розділ 7 «Поліпшення матеріально-технічної бази закладів 

освіти, медицини, культури» таблиці «Основні напрямки  та заходи розвитку 

Олевської  міської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 

2019 році» Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік: 

4.1. пунктом 110 «Капітальний ремонт приміщення Хочинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1 в с. Хочине 

Олевського району Житомирської області» на суму 150,00 тис. грн. з 

місцевого бюджету. 

4. 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  



                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1287 

ХLV сесія                             VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про внесення доповнень до рішення ХІІІ сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання від 11.08.2017 року  

№ 211 «Про затвердження Програми територіальної оборони  

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

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 14,15,18 Закону України «Про оборону», Указу 

Президента України від 23.09.2016 року №406/2016 «Про Положення про 

територіальну оборону України» та враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Програми територіальної оборони Олевської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, затвердженої 

рішенням ХІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 11.08.2017 року 

№ 211 «Про затвердження Програми територіальної оборони Олевської 

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки», доповнивши 

підпункт 11 розділу «Напрями діяльності та заходи Програми територіальної 

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

словами: «постільна білизна, тощо». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський голова                         О.В. Омельчук  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1288 

ХLV сесія                          VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про внесення змін до рішення ХІ сесії Олевської міської ради  

VІІ скликання від 11.07.2017 року № 203 «Про затвердження  

Комплексної програми захисту населення і території  

Олевської територіальної громади та міста Олевськ від  

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,  

забезпечення пожежної безпеки на 2017-2020 роки» 

 

З метою підвищення рівня захисту населення Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру,  створення умов для ефективного використання сил та 

засобів цивільного захисту, ефективного та якісного навчання щодо 

кваліфікованих дій під час реагування на надзвичайні ситуації та 

забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх 

наслідків, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Комплексної програми захисту населення і території 

Олевської територіальної громади та міста Олевськ від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням ХІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 11.07.2017 року № 203 «Про затвердження 

Комплексної програми захисту населення і території Олевської 

територіальної громади та міста Олевськ від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 

2017-2020 роки», а саме: 

- продовжити термін дії заходу «Організувати та всебічно оснастити 

пересувні пункти харчування для аварійно-рятувальних формувань, що 

залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій та населення, яке 

опинилося в зоні ураження» в пункті 4.1 розділу IV «Заходи Комплексної 

програми» на 2019-2020 роки. 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                                        О.В. Омельчук  



  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1289 

ХLV сесія                                   VІІ скликання

  

від 10.10.2019 року  

 

Про надання дозволу комунальному некомерційному 

підприємству «Олевська центральна лікарня»  

Олевської міської ради на списання основних засобів 

 

Розглянувши лист головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Казюка 

О.В., відповідно до ст. ст. 26, 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 8 

листопада 2007 року № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів 

державної власності», наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016 

року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних 

засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання», керуючись 

рішенням XXXI сесії Олевської міської ради VII скликання від 06.09.2018 

року №749 «Про затвердження Положення «Про порядок списання, 

безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», а також враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради на списання основних засобів у 

зв’язку з непридатністю до подальшого використання, згідно з додатком. 

2. Комісії комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, по списанню основних засобів, 

провести процедуру списання, у відповідності до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 



Міський голова                                                                               О.В. Омельчук 



Додаток  

                  до рішення ХLV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 10.10.2019 року №1289  

«Про надання дозволу комунальному некомерційному  

підприємству «Олевська центральна лікарня» Олевської  

міської ради на списання основних засобів» 

 

ПЕРЕЛІК 

основних засобів, що пропонується до списання 
№ 

п/п 

Найменування об’єкта Рік 

випуску 

Номер об’єкта Первісна 

(переоцінена) 

вартість, 

грн. 

Сума 

нарахованого 

зносу, грн. 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн. 

Ліквідаційна 

вартість, 

грн. 

Інвентарний Заводський     

1. Блок зубопротезний 2001 101470060 635 13 990,00 13 990,00 - 13 990,00 

2. Компресор ТОР-300 

CATVA 

2003 101470248 615 5 325,00 5 325,00 - 5 325,00 

3. Установка стоматологічна 2004 101470242 б/н 17 420,00 17 420,00 - 17 420,00 

4. Стоматологічна установка 2009 101470081 б/н 5 300,00 4 324,00 976,00 5 300,00 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                              В.О. Шейко 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1290 

ХLV сесія                 VІІ скликання 

 

від 10.10.019 року 

 

Про прийняття у комунальну власність та 

на баланс Олевської міської ради об’єкта 

незавершеного будівництва лазні та належної 

земельної ділянки 

 

Відповідно до ст.26, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення XLIII сесії Олевської міської ради VII скликання від 08.08.2019 

року № 1205  «Про надання згоди на участь в аукціоні з продажу незавершеного 

будівництва лазні», результатів електронного аукціону № UA-PS-2019-07-17-

000047-2, договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації незавершеного 

будівництва лазні, 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. Прийняти у комунальну власність та на баланс Олевської міської ради об’єкт 

малої приватизації – незавершене будівництво лазні, загальною площею 109,1 м
2
, 

розташованого за адресою: Житомирська область, Олевський район, с. Стовпинка, 

вул. Шевченка, 26А, балансовою вартістю 13 723,95 грн. (тринадцять тисяч сімсот 

двадцять три гривні 95 копійок). 

2. Прийняти у комунальну власність Олевської міської ради земельну ділянку за 

кадастровим номером 1824486401:02:001:0057, площею 0,0300 га, цільове 

призначенням 03.15, для  будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови, за адресою: вул. Шевченка, 26А, с.Стовпинка, Олевський 

район Житомирська область. 

3. 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  



                                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1291 

ХLV сесія                                 VІІ скликання 

 

від 10.10.2019 року  

 

Про передачу дошкільних навчальних закладів та 

центрів розвитку дитини з балансу Олевської міської 

ради на баланс та в оперативне управління відділу 

освіти, молоді та спорт у Олевської міської ради 

 

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

Україні», ст. ст. 135, 137 Господарського кодексу України, ст. 107 Цивільного 

кодексу України, з метою забезпечення фінансово-господарської діяльності 

дошкільних навчальних закладів, центрів розвитку дитини та враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.Передати дошкільні навчальні заклади, центри розвитку дитини та майно (основні 

засоби, товарно-матеріальні цінності, об’єкти нерухомості та земельні ділянки) з 

балансу Олевської міської ради на баланс та в оперативне управління відділу освіти, 

молоді та спорт у Олевської міської ради, згідно додатку 1.  

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради Левченку 

В.П.: 

      2.1. Здійснити заходи з прийому-передачі дошкільних навчальних закладів, 

центрів розвитку дитини та майна, зазначених в п.1 даного рішення, відповідно до 

чинного законодавства. 

      2.2. Затвердити штатні розписи дошкільних навчальних закладів, центрів 

розвитку дитини, а також відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради, 

відповідно до діючих нормативних документів. 

      2.3. Здійснити переведення працівників дошкільних навчальних закладів та 

центрів розвитку дитини до відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради, 

згідно чинного законодавства. 

2.4. Внести зміни до установчих документів відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, дошкільних навчальних закладів та центрів розвитку 

дитини,  зазначених в додатку 1 даного рішення, до 01.01.2020 року. 

3. Утворити комісію для проведення інвентаризації майна дошкільних навчальних 

закладів та центрів розвитку дитини, згідно додатку 2. 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради (Левченко В.П.) та постійну комісію з 

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Осипчук В.В.)  

 

 

Міський голова                                     О.В. Омельчук  



Додаток 1  

                  до рішення ХLV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 10.10.2019 року №1291 

«Про передачу дошкільних навчальних закладів та 

центрів розвитку дитини з балансу Олевської міської 

ради на баланс та в оперативне управління відділу 

освіти, молоді та спорт у Олевської міської ради» 

 

Заклади дошкільної освіти та центри розвитку дитини Олевської ОТГ 

№ 

з/п 
Назва ЗДО ЄДРПОУ Юридична адреса ЗДО 

1. 
Олевський центр розвитку 

дитини №1 «Зірочка» 
22051899 

11001, Житомирська обл., 

Олевський район, місто 

Олевськ, вулиця Київська, 

будинок 24 

2. 
Олевський   центр розвитку 

дитини №2 «Сонечко» 
22052011 

11001, Житомирська обл., 

Олевський район, місто 

Олевськ, вулиця Свято-

Миколаївська, будинок 57 - А 

3. 
Олевський  центр розвитку 

дитини  №3 «Золотий ключик» 
22051972 

11001, Житомирська обл., 

Олевський район, місто 

Олевськ, вулиця 40 років 

Перемоги, будинок 12 

4. 

Олевський дошкільний 

навчальний заклад №2 

«Малятко» 

22051908 

11001, Житомирська обл., 

Олевський район, місто 

Олевськ, вулиця 

Володимирська, будинок 40 

5. 

Олевський  дошкільний 

навчальний заклад №10 

«Струмочок» 

22055153 

11001, Житомирська обл., 

Олевський район, місто 

Олевськ, вулиця Свято-

Миколаївська, будинок 36 

6. 

Варварівський  дошкільний 

навчальний заклад №12 

«Барвінок» 

22051966 

11031,  Житомирська обл., 

Олевський район, село 

Варварівка, вул. Шкільна, 

будинок 18 

7. 

Жубровицький  дошкільний 

навчальний заклад №15 

«Чебурашка» 

22051995 

11042,  Житомирська обл., 

Олевський район, село 

Жубровичі, вул. Шевченка, 

будинок 11 

8. 

Юрівський  дошкільний 

навчальний заклад №35 

«Пролісок» 

04343470 

11014, Житомирська обл, 

Олевський район, село Юрово, 

вул. Миру,19 

9. 

Кам’янський  дошкільний 

навчальний заклад №9 

«Світлячок» 

34008856 

11033, Житомирська обл, 

Олевський район, село 

Кам’янка, вул. Набережна, 

будинок 35 

10. 

Лопатицький  дошкільний 

навчальний заклад №18 

«Дзвіночок» 

35957874 

11034,  Житомирська обл, 

Олевський район, село 

Лопатичі, вул. Зарічна, будинок 

26 

11. Корощинський  дошкільний 22052256 11031,  Житомирська обл, 



навчальний заклад №31 

«Сонечко» 

Олевський район, село 

Корощине, вул. Гагаріна, 

будинок 4 

12. 

Зубковицький  дошкільний 

навчальний заклад  №23 

«Малятко» 

22052032 

11043,  Житомирська обл, 

Олевський район, село 

Зубковичі, вул. Житомирська, 

будинок 4 - А 

13. 

Тепеницький  дошкільний 

навчальний заклад  №24 

«Віночок» 

22052049 

11030,  Житомирська обл, 

Олевський район, село 

Тепениця, вул. Левчука, 

будинок 43Г 

14. 

Хмелівський  дошкільний 

навчальний заклад  №32 «Лісова 

казка» 

22052055 

11002, Житомирська обл, 

Олевський район, село 

Хмелівка, вул. Лісова, будинок 

100А 

15. 

Зольнянськи  дошкільний 

навчальний заклад  №25 

«Чебурашка» 

35215056 

11035,  Житомирська обл, 

Олевський район, село Зольня, 

вул. Морозова, будинок 3 

16. 
Покровський  дошкільний 

навчальний заклад 
35460998 

11015,  Житомирська обл, 

Олевський район, село 

Покровське, вулиця Лісна, 

будинок 6 

17. 
Калинівський  дошкільний 

навчальний заклад 
37019588 

11037,  Житомирська обл, 

Олевський район, село 

Калинівка, вул. Кузнєцова, 

будинок 6 

18. 
Майдан-Копищенський  

дошкільний навчальний заклад 
37677792 

11010,  Житомирська обл, 

Олевський район, село Майдан 

Копищенський, вул. Шведа, 

будинок 1 

19. 
Стовпинський  дошкільний 

навчальний заклад 
33889457 

11041,  Житомирська обл, 

Олевський район, село 

Стовпинка, вулиця Корольова, 

будинок 1 

20. 
Кишинський  дошкільний 

навчальний заклад 
33889504 

11012,  Житомирська обл, 

Олевський район, село Кишин, 

вулиця Житомирська, будинок 

66 

21. 
Замисловицький  дошкільний 

навчальний заклад 
36083469 

11020,  Житомирська обл, 

Олевський район, село 

Замисловичі, вулиця Княгині 

Ольги, будинок 3 

22. 
Сущанський  дошкільний 

навчальний заклад 
33889517 

11016, Житомирська обл, 

Олевський район,с.Сущани, 

вул..С.Шепетька, будинок 16 

вул..С.Шепетька,18 

23. 
Копищенський  дошкільний 

навчальний заклад 
34008882 

11010,Житомирська обл, 

Олевський район,с.Копище 

вул..Партизанська 5-а 

24. Перганський  дошкільний 38335606 11012,  Житомирська обл, 



навчальний заклад Олевський район, село Перга, 

вул. Сидоренка, будинок 3 

25. 
Майданський  дошкільний 

навчальний заклад 
37019567 

11036,  Житомирська обл, 

Олевський район, село Майдан, 

вул. Національного визволення, 

будинок 57Б 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                                             В.О. Шейко  



Додаток 2  

                  до рішення ХLV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 10.10.2019 року №1291 

«Про передачу дошкільних навчальних закладів та 

центрів розвитку дитини з балансу Олевської міської 

ради на баланс та в оперативне управління відділу 

освіти, молоді та спорт у Олевської міської ради» 

 

Склад 

комісії для проведення інвентаризації нерухомого майна закладів дошкільної 

освіти та центрів розвитку дитини 

№ 

п/п 
Найменування закладу ПІБ 

1.  Олевський ЦРД №1 

Остапчук З.І. - бухгалтер м/ради, 

Кондратовець Л.А.- завідувачка д/с, 

Вольський Г.В.- завгосп, 

Гребчук В.М.- комірник, 

Тарасюк Л.П. - костелянша 

2.  Олевський ДНЗ №2 

Скороход С.В. - бухгалтер, 

Дубченко Н.А - завідувачка ДНЗ, 

Бочковська Т.В. - завгосп, 

Пашковська В.М. - костелянша 

3.  Олевський ЦРД №3 

Торгонська Н.Г. - бухгалтер, 

Ратушинська Л.С. - завідувачка ДНЗ, 

Хлань Л.О. - завгосп 

4.  Олевський ЦРД №2 

Євтушок Н.П. - бухгалтер, 

Гайчення І.Г. - завідувачка ДНЗ, 

Шибецький С. М. - завгосп, 

Кравчук Т.А. – кастелянша 

5.  Олевський ДНЗ №10 

Торгонська Н.Г. – бухгалтер, 

Ковальчук Н.С. – завідувачка ДНЗ, 

Шиш В.М. – завгосп. 

6.  Кам’янський ДНЗ 

Козачок Л.М. - бухгалтер, 

Головенко Т.М. - завідувачка ДНЗ, 

Гергало Н.В. - завгосп 

7.  Зубковицький ДНЗ 

Гайченя М.С. - бухгалтер, 

Десюк Р.В. - завідувачка ДНЗ, 

Яроменко Л.С. - завгосп 

8.  Жубровицький ДНЗ 

Олексієнко Н.І. - бухгалтер, 

Гілюк М.М. - завідувачка ДНЗ, 

Кривой Т.А. - завгосп, 

Швець Л.М. - костелянша 

9.  Зольнянський ДНЗ 

Вдовиченко Р.М. - бухгалтер, 

Омельчук Г.В. - завідувачка ДНЗ, 

Петрович О.М. - кухар 

10.  Сущанський ДНЗ 

Никончук О.В. - бухгалтер, 

Гончар Н.А. - завідувачка ДНЗ, 

Лебедєва О.І. – завгосп, 

Нідєльська Л.Б. - костелянша 

11.  Тепеницький ДНЗ 

Ковальчук Л.Ф. - бухгалтер, 

Єпифанович І.П. - завідувачка ДНЗ, 

Кравченко М.П. - завгосп 

12.  Хмелівський ДНЗ 
Ковальчук Л.Ф. - бухгалтер, 

Шапорда Н.А. - завідувачка ДНЗ, 



Миколайчук С.А. - кухар 

13.  Корощинський ДНЗ 

Осипчук Н.М. - бухгалтер, 

Козловець Т.М. - завідувачка ДНЗ, 

Дмитрук С.М. - завгосп 

14.  Варварівський ДНЗ 

Осипчук Н.М. – бухгалтер, 

Ратушинська Г.С. – завідуюча, 

Коц Н.С. – завгосп 

15.  Юрівський ДНЗ 

Шиш К.Ф. - бухгалтер, 

Хомутовська І.М. - завідувачка ДНЗ, 

Климовець Г.М. - кухар 

16.  Лопатицький ДНЗ 

Рабош Н.В. - бухгалтер, 

Картушина Л.В. - завідувачка ДНЗ, 

Ничипорчук Л.А. - завгосп 

17.  Калинівський ДНЗ 
Рабош Н.В. - бухгалтер м/р, 

Ляшук Н.С. – зав. ДНЗ 

18.  Замисловицкий ДНЗ 
Скороход С.В. - бухгалтер м/р, 

Ткач О.В. – зав. ДНЗ 

19.  Новоозерянський ДНЗ 
Скороход С.В. - бухгалтер м/р, 

Дударь І.П. – в.о.старости 

20.  Стовпинський ДНЗ 
Олексієнко Н.І. - бухгалтер, 

Данюк Л.С. – зав.ДНЗ 

21.  Майданський ДНЗ 
Рабош Н.В. - бухгалтер, 

Григорчук Т.М. – зав.ДНЗ 

22.  Дружбівський ДНЗ 
Євтушок Н.П. - бухгалтер м/р, 

Хомутовська О.М. – в.о.старости 

23.  Перганський ДНЗ 
Никончук О.В. - бухгалтер, 

Дубровець М.І. – зав.ДНЗ 

24.  Покровський ДНЗ 

Шмат Т.М. - бухгалтер м/р, 

Корбун С.М. – зав.ДНЗ, 

Харченко М.В. – завгосп 

25.  Кишинський ДНЗ 

Ковальчук Л.П. – бухгалтер, 

Гергало С.І. – завідуюча,  

Халімончук Н.І. – завгосп 

26.  
Майдан-Копищенський, 

Копищенський ДНЗ 

Шиш К.Ф. – бухгалтер, 

Бородавка К.О. – завідуюча, 

Невойт О.Г. – завідуюча. 

 

 

Секретар ради                                                                                       В.О. Шейко  



  

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1292 

ХLV сесія                            VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року  

 

Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної  

медичної допомоги»  Олевської міської ради на передачу  

в оренду нежитлового приміщення фельдшерського пункту  

КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги»  

Олевської міської ради  

 

  Розглянувши лист головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської 

ради Вишневської Олени Євгеніївни від 02.10.2019 року №369/01-14, відповідно до 

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

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

внесення змін до деяких Законів України за результатами парламентських слухань 

«Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стан 

інформаційної безпеки України»», рішення XXХVIІІ сесії Олевської міської ради 

VII скликання від 14.03.2019 року №1000 «Про затвердження Положення про 

оренду майна територіальної громади міста Олевськ, Порядку проведення конкурсу 

на право оренди майна територіальної громади міста Олевськ, Методики розрахунку 

орендної плати за майно територіальної громади міста Олевськ, яке передається в 

оренду, Типового договору про передачу майна міста Олевськ у новій редакції» та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги»  Олевської міської ради передати в оренду 

нежитлове приміщення фельдшерського пункту комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги»  Олевської міської 

ради, загальною площею 24,2 м
2
, за адресою: вул.Шевченка, 37, с.Стовпинка, 

Олевського району, Житомирської області, терміном на 2 роки 11 місяців, шляхом 

укладання договору про передачу в оренду нерухомого майна Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади з АТ «Укрпошта». Встановити орендну плату 

відповідно до Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної 



громади міста Олевськ в розмірі 1 (одна) гривня в рік та провести дану процедуру 

відповідно до вимог чинного законодавства.  

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

допомоги» Олевської міської ради Вишневській О.Є. підписати договір про 

передачу в оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади.  

3. Надати копію підписаного та затвердженого Олевською міською радою Договору 

про передачу в оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, в 5-денний термін, відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради 

(Ковальчук О.Б.). 

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

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова                                   О.В. Омельчук  



                                                                      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1293 

ХLV сесія                           VІІ скликання 

 

від 10.10.2019 року  

 

Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту  

Олевської міської ради на передачу в оренду нежитлового 

приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради  

 

 Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради В.П. Левченка від 30.09.2019 року №985, відповідно ст. 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 передати в 

оренду нежитлове приміщення недіючого інтернату, який знаходиться на балансі 

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради, загальною площею 52,67 

м2, за адресою: вул. Житомирська, 54, с. Кишин, Олевського району, Житомирської 

області, терміном на 2 роки 11 місяців, шляхом укладання Договору про передачу в 

оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади з АТ 

«Укрпошта». Встановити орендну плату відповідно до Методики розрахунку 

орендної плати за майно територіальної громади міста Олевськ в розмірі 1 (одна) 

гривня в рік та провести дану процедуру відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

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

В.П. Левченку укласти та підписати Договір про передачу в оренду нерухомого 

майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади. 

3. Надати копію підписаного та затвердженого Олевською міською радою Договору 

про передачу в оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної 



територіальної громади в 5-денний термін відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради 

(Ковальчук О.Б.). 

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

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

Міський голова                                    О.В. Омельчук  



                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1294 

ХLV сесія                            VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року  

 

Про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна  

комунальної власності Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади ФОП Мусійчук Н.В. 

 

Керуючись параграфом 1 гл. 58 Цивільного кодексу України, ст. ст.5, 7 та ч.7 

ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення   ХLІV сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 05.09.2019 року №1241 «Про внесення 

доповнень до рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

17.01.2019 року Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності, які 

можуть бути передані в оренду», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

господарства, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в оренду об’єкт нерухомого майна комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, а саме: приміщення на другому поверсі 

нежитлової адмінбудівлі, загальною площею 28,1 м
2
, яке знаходиться за адресою: 

вул. Шевченка, 14, с. Жубровичі, Олевського району Житомирської області, 

фізичній особі-підприємцю Мусійчук Ніні Василівні, терміном на 2 роки 11 місяців, 

з орендною платою 633 грн 22 коп. (шістсот тридцять три гривні 22 копійки) в 

місяць, шляхом укладання Договору про передачу в оренду нерухомого майна 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади. 

2. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. підписати Договір про передачу в 

оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади. 

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

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Осипчук В.В.). 

 

Міський голова                                                                                   О.В. Омельчук  



                                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

  

Р І Ш Е Н Н Я № 1295 

ХLV сесія                            VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року  

 

Про внесення доповнень до рішення ХХXVIІ сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 року  

№ 921 «Про затвердження переліку майна,  

що може бути передане в оренду» 

 

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

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

місцеве самоврядування в Україні», рішенням  ХХXVIІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 17.01.2019 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.  

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  ХLV сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 10.10.2019 року 

 № 1295  «Про внесення доповнень до рішення ХХXVIІ сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 року  

№ 921 «Про затвердження переліку майна,  

що може бути передане в оренду»» 
 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, які можуть бути передані в оренду в 2019 році 
 

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого 

майна 

1. 

Приміщення в нежитловій будівлі 

сільського клубу відділу культури 

Олевської міської ради 

 

27,5 м
2 

вул. Лесі Українки, 14-а, 

с. Андріївка, 

Олевський район, 

Житомирська область 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко  



                                                                                                                                       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 1296 

ХLV сесія           VІІ скликання 
 

від 10.10.2019 року  
 

Про надання дозволу відділу культури 

Олевської міської ради на передачу в  

оренду приміщення в нежитловій будівлі  

сільського клубу відділу культури 

Олевської міської ради 
 

Розглянувши лист начальника відділу культури Олевської міської ради Кльоц 

І.В. від 08.10.2019 року № 168, відповідно до ст. ст. 26, 60 Закону України «Про 

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

комунального майна» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл відділу культури Олевської міської ради передати в оренду 

приміщення в нежитловій будівлі сільського клубу відділу культури Олевської 

міської ради, загальною площею 27,5 м2, що знаходиться за адресою: вул. Лесі 

Українки, 14а, с. Андріївка, Олевського району, Житомирської області для 

здійснення торгівельної діяльності. Провести дану процедуру відповідно до вимог 

чинного законодавства та Положення про оренду майна Олевської міської ради. 

2. Надати дозвіл начальнику відділу культури Олевської міської ради Кльоц І.В. 

укласти та підписати Договір про передачу в оренду нерухомого майна Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

3. Копію підписаного та затвердженого Олевською міською радою Договору про 

передачу в оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади в 5-денний термін надати відділу економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради (Ковальчук 

О.Б.). 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ економічного   

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської 

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

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (Осипчук 

В.В.). 

 

Міський голова                                                         О.В. Омельчук  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1297 

ХLV сесія                          VІІ скликання 
 

від 10.10.2019 року 
 

Про внесення змін у рішення  

сесій Олевської міської ради 
 

Розглянувши заяви: 

- ******, яка проживає за адресою: вул. *****, 47, с. Сущани, Олевський р-н, 

Житомирська обл. про внесення змін до рішення XLII сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 04.07.2019 року № 1180 «Про надання дозволу на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів»; 

- ******, яка проживає за адресою: вул.*****,28, кв.2, с.Замисловичі, 

Олевський р-н, Житомирська обл. про внесення змін до рішення XLI сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 06.06.2019 року № 1136 «Про 

затвердження додаткових списків 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»; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******,21, с.Копище, Олевський р-н, 

Житомирська обл. про внесення змін до рішення ХХХІХ  сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 18.04.2019 року № 1082 «Про надання дозволу 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

особистого селянського господарства та для ведення індивідуального 

садівництва», з метою виправлення технічних помилок: 

- у рішенні XLI сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 06.06.2019 року 

№ 1138 «Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності 

призначених для продажу у власність та продажу права оренди на земельних 

аукціонах»; 



- у рішенні XLIІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 08.08.2019 року 

№ 1215 «Про затвердження переліку земельних ділянок комунальної власності 

призначених для продажу у власність на земельних аукціонах»; 

- у рішенні VІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 05.04.2016 року № 

113 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та ведення садівництва»; 

- у рішенні ХХХV сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 21.12.2018 

року № 906 «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»; 

- рішенні ХХХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 

року № 1013 «Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних 

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

та надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», 

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

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

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

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни у додаток до рішення XLII сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 04.07.2019 року № 1180 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва для ведення особистого селянського господарства та 

для будівництва індивідуальних гаражів», а саме: 

- у пункті 16. розділу «Адреса земельної ділянки» слова та цифри «вул. 

Молодіжна,11» змінити на слова та цифри «вул. Молодіжна,12»: 
 

 

№ 

п
/

п 

 

Прізвище, 

ім.’я по 
батькові 

 

Місце проживання 

 

Адреса земельної ділянки 

 

Орієнтов

на площа 
га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння  

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуал

ьного 

садівницт

ва, га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівницт

ва 

індивідуа

льних   

гаражів, 

га 



1
6 

***** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

2. Внести зміни у Додатковий список до рішення ХLІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 06.06.2019 року № 1136  «Про затвердження додаткових списків 

до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок», а саме: 

- «у пункті 1. розділу «№ паю» додаткового списку до розподілу земельних часток 

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

реформованого КСП «Олевське» на території Олевської міської ради Олевського 

району Житомирської області, цифри «89» після слів «кормові угіддя» змінити на 

цифри «207»: 
Додатковий список 

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

Олевської міської ради Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ****** ****** ***** ****** ****** ***** ****** 

3. Внести зміни у додаток до рішення ХХХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 14.03.2019 року № 1013 «Про затвердження додаткового списку до 

розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай) та надання дозволу на виготовлення технічної документації 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»,  а саме: 

- у пункті 7. розділу «Адреса земельної ділянки» слова  та цифри «вул. Східна,25» 

змінити на слова та цифри «вул. Східна,23»: 
№ 

п

/
п 

Прізвище, 

ім.’я по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа га 

Для будівництва та 

обслуговування  

житлового будинку, 
господарських будівель і 

споруд (присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуа

льного 
садівницт

ва, га 

Для ведення 

особистого 

селянського 
господ 

царства, га 

7 ***** ****** ****** ***** ****** ****** ***** 

4. Внести зміни у рішення XLI сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

06.06.2019 року № 1138 «Про затвердження переліку земельних ділянок 

комунальної власності призначених для продажу у власність та продажу права 

оренди на земельних аукціонах», виклавши пункт 2. новій редакції, а саме: 

«2.Надати дозвіл Житомирській товарній агропромисловій біржі на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,043 га із цільовим призначенням для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), зі зміною категорії земель 

із земель сільськогосподарського призначення на землі житлової та громадської 

забудови, розташованої в межах населеного пункту за адресою: вул.Житомирська, 

64-а, с.Кишин, Олевський район, Житомирська область, з метою продажу на 

земельних торгах (аукціоні)». 



5. Внести зміни у рішення XLIІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

08.08.2019 року № 1215 «Про затвердження переліку земельних ділянок 

комунальної власності призначених для продажу у власність на земельних 

аукціонах», виклавши пункт 2. у новій редакції, а саме: 

 «2.Надати Житомирській товарній агропромисловій біржі дозвіл на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

орієнтовною площею 0,08 га із цільовим призначенням для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (Код 12.04 за КВЦПЗ), зі зміною категорії земель із земель  житлової 

та громадської забудови на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення,  розташованої в межах населеного пункту за 

адресою: вул. Герцена, 24-а м. Олевськ, Житомирська область, з метою продажу на 

земельних торгах (аукціоні)». 

6. Внести зміни у додаток до рішення VІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 05.04.2016 року № 113 «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та ведення садівництва», а саме: 

- у пункті 8. розділу «Адреса земельної ділянки» слова та цифри «вул. Житня,13» 

змінити на слова та цифри «вул. Набережна,15-б»: 
№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Місце 

проживанн

я 

Адреса земельної 

ділянки 

Загальна 

площа, 
га 

 

Для будівництва і 

обслуговування 
житлового 

будинку, 
господарськихбуд

івель і споруд 

(присадибна 
ділянка), га 

Для 

індивідуа
льного 

садівницт
ва,     га 

Для 

будівн
ицтва 

та 
обслуг

овуван

ня 
гаража 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

 

8 ***** ****** ****** 0,10 0,10 - - 1824455100:01:019:0155 

 

7. Внести зміни у додаток до рішення ХХХV сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 21.12.2018 року № 906 «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»,  а саме: 

- у пункті 13. розділів «Орієнтовна площа» та «Для будівництва та обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» цифри 

«0,2000» змінити на цифри «0,1366»: 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я 
по батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтов
на площа 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння  

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуал

ьного 

садівницт

ва, га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівницт

ва 

індивідуа

льних   

гаражів, 

га 



13 ***** ****** ****** 0,1366 0,1366 - - - 

 

8. Внести зміни у додатковий список до рішення ХХХVІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 14.03.2019 року № 1013  «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай) та надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва», а саме: 

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

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

реформованого КСП «Олевське» на території Олевської міської ради Олевського 

району Житомирської області, цифри «383» після слів «кормові угіддя» змінити на 

цифри «386»: 
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. ***** ****** ****** ***** ****** ****** ЖТ № 

0281287 

Рілля-292, 

кормові 

угіддя - 

292 

 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин охорони природи та надзвичайних ситуацій  

 

Міський голова                            О.В. Омельчук  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ        
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1298 

ХLV сесія                                      VІІ скликання 
 

від 10.10.2019 року 
 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок 

комунальної власності  
 

У зв’язку з необхідністю поділу земельних ділянок розташованих на території 

Олевської міської ради за межами населених пунктів, керуючись ст. 12, 93, 95, 96, 

120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824455100:01:022:0051 загальною площею 0,3 га, для колективного 

житлового будівництва (Код 02.02 за КВЦПЗ), розташованої за адресою: вул. Івана 

Франка, 1, м.Олевськ, Житомирська область на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 0,2845 га,  

- земельна ділянка № 2 загальною площею 0,0155 га.  

2. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824484000:13:000:0599 загальною площею 5,181 га, землі запасу (Код 16.00 

за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області 

(за межами населеного пункту с. Забороче) на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 3,181 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 1824486800:08:000:0383 загальною площею 7,378 га, землі запасу (Код 16.00 

за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області 

(за межами населеного пункту с. Сущани) на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 7,138 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею 0,24  га. 

4. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824486400:09:000:0051 загальною площею 9,8275 га, землі запасу (Код 16.00 



за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради  Житомирської 

області (за межами населеного пункту с. Стовпинка) на десять земельних ділянок: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   0,20 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею  0,37  га; 

- земельна ділянка № 3 загальною площею  0,56  га; 

- земельна ділянка № 4 загальною площею  0,67  га; 

- земельна ділянка № 5 загальною площею  0,40  га; 

- земельна ділянка № 6 загальною площею  0,37  га; 

- земельна ділянка № 7 загальною площею  0,11 га; 

- земельна ділянка № 8 загальною площею  0,93  га; 

- земельна ділянка № 9 загальною площею  2,1175  га; 

 - земельна ділянка № 10 загальною площею  4,1  га. 

5. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824486400:05:000:0117 загальною площею 26,1943 га, землі запасу (Код 

16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради  Житомирської 

області (за межами населеного пункту с. Стовпинка)  на двадцять п’ять  земельних 

ділянок: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   0,70 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею  0,42  га; 

- земельна ділянка № 3 загальною площею  0,35  га; 

- земельна ділянка № 4 загальною площею  0,42  га; 

- земельна ділянка № 5 загальною площею  0,87  га; 

- земельна ділянка № 6 загальною площею  0,56  га; 

- земельна ділянка № 7 загальною площею  0,43 га; 

- земельна ділянка № 8 загальною площею  0,77  га; 

- земельна ділянка № 9 загальною площею  0,76  га; 

 - земельна ділянка № 10 загальною площею  0,62  га; 

- земельна ділянка №11 загальною площею   0,50 га;  

- земельна ділянка № 12 загальною площею  0,50  га; 

- земельна ділянка № 13 загальною площею  0,69  га; 

- земельна ділянка № 14 загальною площею  0,56  га; 

- земельна ділянка № 15 загальною площею  0,55  га; 

- земельна ділянка № 16 загальною площею  0,74  га; 

- земельна ділянка № 17 загальною площею  0,68 га; 

- земельна ділянка № 18 загальною площею  0,60  га; 

- земельна ділянка № 19 загальною площею  0,73  га; 

 - земельна ділянка № 20 загальною площею  1,5  га; 

- земельна ділянка № 21 загальною площею  0,43  га; 

- земельна ділянка № 22 загальною площею  0,34 га; 

- земельна ділянка № 23 загальною площею  1,48  га; 

- земельна ділянка № 24 загальною площею  0,89  га; 

 - земельна ділянка № 25 загальною площею  0,53  га; 

- земельна ділянка №26 загальною площею   0,65 га;  

- земельна ділянка № 27 загальною площею  0,80  га; 

- земельна ділянка № 28 загальною площею  0,45  га; 

- земельна ділянка № 29 загальною площею  0,40  га; 



- земельна ділянка № 30 загальною площею  0,29  га; 

- земельна ділянка № 31 загальною площею  0,25  га; 

- земельна ділянка № 32 загальною площею  0,40 га; 

- земельна ділянка № 33 загальною площею  0,39  га; 

- земельна ділянка № 34 загальною площею  0,34  га; 

 - земельна ділянка № 35 загальною площею  0,39  га; 

- земельна ділянка № 36 загальною площею   0,57 га;  

- земельна ділянка № 37 загальною площею  0,30  га; 

- земельна ділянка № 38 загальною площею  0,28  га; 

- земельна ділянка № 39 загальною площею  0,18  га; 

- земельна ділянка № 40 загальною площею  0,20  га; 

- земельна ділянка № 41 загальною площею  0,60  га; 

- земельна ділянка № 42 загальною площею  0,08 га; 

- земельна ділянка № 43 загальною площею  0,15  га; 

- земельна ділянка № 44 загальною площею  0,18  га; 

 - земельна ділянка № 45 загальною площею  0,23  га; 

- земельна ділянка № 46 загальною площею  0,18  га; 

- земельна ділянка № 47 загальною площею  0,12 га; 

- земельна ділянка № 48 загальною площею  0,20  га; 

- земельна ділянка № 49 загальною площею  0,50  га; 

 - земельна ділянка № 50 загальною площею  1,4443  га. 

6. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824487200:12:000:0525 загальною площею 4,1342 га, землі запасу (Код 16.00 

за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради  Житомирської 

області (за межами населеного пункту с. Соснівка) на п’ятнадцять  земельних 

ділянок: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   0,25 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею  0,44  га; 

- земельна ділянка № 3 загальною площею  0,16  га; 

- земельна ділянка № 4 загальною площею  0,92  га; 

- земельна ділянка № 5 загальною площею  0,27  га; 

- земельна ділянка № 6 загальною площею  0,20  га; 

- земельна ділянка № 7 загальною площею  0,20 га; 

- земельна ділянка № 8 загальною площею  0,20  га; 

- земельна ділянка № 9 загальною площею  0,20  га; 

- земельна ділянка № 10 загальною площею  0,20  га; 

- земельна ділянка №11 загальною площею   0,20 га;  

- земельна ділянка № 12 загальною площею  0,20  га; 

- земельна ділянка № 13 загальною площею  0,20  га; 

- земельна ділянка № 14 загальною площею  0,23  га; 

- земельна ділянка № 15 загальною площею  0,2642  га; 

7. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824481600:04:000:0713 загальною площею 25,5754 га, землі запасу (Код 

16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради  Житомирської 

області (за межами населеного пункту с. Жубровичі) на чотири  земельні ділянки: 



- земельна ділянка №1 загальною площею   24,4455 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею  0,4730  га; 

- земельна ділянка № 3 загальною площею  0,4227  га; 

- земельна ділянка № 4 загальною площею  0,2342  га; 

8.Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                               О.В. Омельчук  



 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1299 

ХLV сесія           VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 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 чотирнадцять технічних документацій із землеустрою, що утворилия в 

результаті поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий номер 

1824487200:11:000:0133, об’єднаної територіальної громади Олевської міської ради 

загальною площею 25,8474 га, на земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824487200:11:000:0147, загальною 

площею 1,9600 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824487200:11:000:0135, загальною 

площею 0, 0600 га; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер1824487200:11:000:0138, загальною 

площею 1, 9900 га; 

- земельна ділянка №4 кадастровий номер1824487200:11:000:0139, загальною 

площею 1, 9900 га; 

- земельна ділянка №5 кадастровий номер1824487200:11:000:0141, загальною 

площею 1, 9900га; 

- земельна ділянка №6 кадастровий номер1824487200:11:000:0148, загальною 

площею 1,9900 га; 

- земельна ділянка №7 кадастровий номер1824487200:11:000:0144, загальною 

площею 1, 9900 га; 

- земельна ділянка №8 кадастровий номер1824487200:11:000:0142, загальною 

площею 1, 9900 га; 

- земельна ділянка №9 кадастровий номер1824487200:11:000:0136, загальною 

площею 1, 9900 га; 



- земельна ділянка №10 кадастровий номер1824487200:11:000:0143, загальною 

площею 1, 9900га; 

- земельна ділянка №11 кадастровий номер1824487200:11:000:0145, загальною 

площею 1, 9900 га; 

- земельна ділянка №12 кадастровий номер1824487200:11:000:0137, загальною 

площею 1, 9900га; 

- земельна ділянка №13 кадастровий номер1824487200:11:000:0146, загальною 

площею 1, 9674га; 

- земельна ділянка №14 кадастровий номер 1824487200:11:000:0140, загальною 

площею 1, 9600га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів (в адміністративних межах 

колишньої Тепеницької сільської ради), виготовлену ФОП СЕРЕДА О.В. 

2. Затвердити сімдесят дві технічні документації із землеустрою, що утворилися в 

результаті поділу земельної ділянки комунальної  власності 1824485300:05:000:0679 

об’єднаної територіальної громади Олевської міської ради загальною площею 

66.6038 га, на земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер1824485300:05:000:0774, загальною 

площею 50,4038 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824485300:05:000:0737, загальною 

площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер1824485300:05:000:0747, загальною 

площею 0,8000 га; 

- земельна ділянка №4 кадастровий номер1824485300:05:000:0738, загальною 

площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №5 кадастровий номер1824485300:05:000:0757, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №6 кадастровий номер1824485300:05:000:0752, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №7 кадастровий номер1824485300:05:000:0785, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №8 кадастровий номер1824485300:05:000:0778, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №9 кадастровий номер1824485300:05:000:0787, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №10 кадастровий номер1824485300:05:000:0760, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №11 кадастровий номер1824485300:05:000:0764, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №12 кадастровий номер1824485300:05:000:0755, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №13 кадастровий номер1824485300:05:000:0759, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №14 кадастровий номер1824485300:05:000:0780, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №15 кадастровий номер1824485300:05:000:0791, загальною 

площею 0,2000 га; 



- земельна ділянка №16 кадастровий номер1824485300:05:000:0771, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №17 кадастровий номер1824485300:05:000:0765, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №18 кадастровий номер1824485300:05:000:0775, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №19 кадастровий номер1824485300:05:000:0748, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №20 кадастровий номер1824485300:05:000:0739, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №21 кадастровий номер1824485300:05:000:0781, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №22 кадастровий номер1824485300:05:000:0731, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №23 кадастровий номер1824485300:05:000:0786, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №24 кадастровий номер1824485300:05:000:0777, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №25 кадастровий номер1824485300:05:000:0735, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №26 кадастровий номер1824485300:05:000:0798, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №27 кадастровий номер1824485300:05:000:0776, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №28 кадастровий номер1824485300:05:000:0767, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №29 кадастровий номер1824485300:05:000:0788, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №30 кадастровий номер1824485300:05:000:0793, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №31 кадастровий номер1824485300:05:000:0751, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №32 кадастровий номер1824485300:05:000:0797, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №33 кадастровий номер1824485300:05:000:0794, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №34 кадастровий номер1824485300:05:000:0750, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №35 кадастровий номер1824485300:05:000:0761, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №36 кадастровий номер1824485300:05:000:0730, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №37 кадастровий номер1824485300:05:000:0783, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №38 кадастровий номер1824485300:05:000:0779, загальною 

площею 0,2000 га; 



- земельна ділянка №39 кадастровий номер1824485300:05:000:0743, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №40 кадастровий номер1824485300:05:000:0741, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №41 кадастровий номер1824485300:05:000:0772, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №42 кадастровий номер1824485300:05:000:0756, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №43 кадастровий номер1824485300:05:000:0784, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №44 кадастровий номер1824485300:05:000:0782, загальною 

площею 0,3000 га; 

- земельна ділянка №45 кадастровий номер1824485300:05:000:0736, загальною 

площею 0,3000 га; 

- земельна ділянка №46 кадастровий номер1824485300:05:000:0796, загальною 

площею 0,3000 га; 

- земельна ділянка №47 кадастровий номер1824485300:05:000:0754, загальною 

площею 0,3000 га; 

- земельна ділянка №48 кадастровий номер1824485300:05:000:0753, загальною 

площею 0,3000 га; 

- земельна ділянка №49 кадастровий номер1824485300:05:000:0792, загальною 

площею 0,3000 га; 

- земельна ділянка №50 кадастровий номер1824485300:05:000:0734, загальною 

площею 0,3000 га; 

- земельна ділянка №51 кадастровий номер1824485300:05:000:0762, загальною 

площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №52 кадастровий номер1824485300:05:000:0773, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №53 кадастровий номер1824485300:05:000:0745, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №54 кадастровий номер1824485300:05:000:0801, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №55 кадастровий номер1824485300:05:000:0749, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №56 кадастровий номер1824485300:05:000:0740, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №57 кадастровий номер1824485300:05:000:0799, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №58 кадастровий номер1824485300:05:000:0770, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №59 кадастровий номер1824485300:05:000:0800, загальною 

площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №60 кадастровий номер1824485300:05:000:0744, загальною 

площею 1,0000 га; 

- земельна ділянка №61 кадастровий номер1824485300:05:000:0766, загальною 

площею 0,2500 га; 



- земельна ділянка №62 кадастровий номер1824485300:05:000:0742, загальною 

площею 0,2500 га; 

- земельна ділянка №63 кадастровий номер1824485300:05:000:0795, загальною 

площею 0,2500 га; 

- земельна ділянка №64 кадастровий номер1824485300:05:000:0733, загальною 

площею 0,2500 га; 

- земельна ділянка №65 кадастровий номер1824485300:05:000:0768, загальною 

площею 0,2500 га; 

- земельна ділянка №66 кадастровий номер1824485300:05:000:0746, загальною 

площею 0,2500 га; 

- земельна ділянка №67 кадастровий номер1824485300:05:000:0769, загальною 

площею 0,2500 га; 

- земельна ділянка №68 кадастровий номер1824485300:05:000:0732, загальною 

площею 0,2500 га; 

- земельна ділянка №69 кадастровий номер1824485300:05:000:0789, загальною 

площею 0,2500 га; 

- земельна ділянка №70 кадастровий номер1824485300:05:000:0790, загальною 

площею 0,2500 га; 

- земельна ділянка №71 кадастровий номер1824485300:05:000:0763, загальною 

площею 0,2500 га; 

- земельна ділянка №72 кадастровий номер1824485300:05:000:0758, загальною 

площею 0,2500 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів (в адміністративних межах 

колишньої Лопатицької сільської ради), виготовлену ФОП СЕРЕДА О.В. 

2. Затвердити дві технічні документації із землеустрою, що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки комунальної власності1824486400:05:000:0115 об’єднаної 

територіальної громади Олевської міської ради загальною площею 45,9028 га,  на 

земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486400:05:000:0121, загальною 

площею 24,4728 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824486400:05:000:0120, загальною 

площею 21,4299 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомисрької області за межами населених пунктів (в адміністративних межах 

колишньої Стовпинської сільської ради),виготовлену ФОП СЕРЕДА О.В. 

3. Затвердити дві технічні документації із землеустрою що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки комунальної власності1824486200:04:000:0864 об’єднаної 

територіальної громади Олевської міської ради загальною площею 3,7930 га, на 

земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486200:04:000:0866, загальною 

площею 1,8965 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824486200:04:000:0867, загальною 

площею 1, 8965 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів (в адміністративних межах 

колишньої Руднє-Бистрянської сільської ради),виготовлену ФОП СЕРЕДА О.В.; 

4. Затвердити дві технічні документації із землеустрою,  що утворилися в результаті 

поділу земельної ділянки комунальної власності1824481600:06:000:0313 об’єднаної 



територіальної громади Олевської міської ради загальною площею 26,8868 га, на 

земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824481600:06:000:0380, загальною 

площею 24,8868 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824481600:06:000:0381, загальною 

площею 2,0000 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомисрької області за межами населених пунктів (в адміністративних межах 

колишньої Жубровської сільської ради),виготовлену ФОП СЕРЕДА О.В.; 

5. Олевській міській раді у місячний термін зареєструвати право власності стосовно 

новостворених земельних ділянок, відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із землеустрою. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

 

 Міський голова                                                                            О.В. Омельчук  



                                                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1300 

ХLV сесія                          VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 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 громадян та розглянувши 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», розглянувши рішення ХLІV сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 05.09.2019 року № 1257 «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 сільсько-господарського виробництва»; 

- розглянувши рішення № 1258 «Про затвердження додаткового списку до 

розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі земельних 

ділянок», керуючись 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 

«Кишинський» на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населеного пункту (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

«Перемога» на території Олевської міської ради Житомирської області за межами 

населеного пункту (додатковий список додається). 

3. 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 Житомирської області за межами 

населеного пункту (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

«ім.Шевченка» на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населеного пункту (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

«ім.Кірова» на території Олевської міської ради Житомирської області за межами 

населеного пункту (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

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

населеного пункту (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

«Хочинське» на території Олевської міської ради Житомирської області за межами 

населеного пункту (додатковий список додається). 

8.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 Житомирської області за межами населеного 

пункту відповідно до додаткового списку. 

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

оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0783; 

- кадастровий номер1824485600:08:000:0222;  

- кадастровий номер1824485600:08:000:0248; 

- кадастровий номер1824487200:10:000:0177; 

- кадастровий номер1824482800:07:000:0248; 

- кадастровий номер1824482800:02:000:0234; 

- кадастровий номер1824482800:10:000:0311; 

- кадастровий номер1824482800:02:000:0247; 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0823; 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0894; 



- кадастровий номер1824484000:10:000:0455. 

10. Припинити дію договору оренди землі від 17 вересня 2019 року укладеного 

Олевською міською радою з ТОВ «АКРІС-ГРУП», стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер 1824481600:06:000:0335, загальною площею 1,1781га, 

розташованої на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Жубровицької сільської ради, у зв’язку з прийняттям спадщини 

спадкоємцем. 

11.Виділити *****  в натурі  земельну ділянку (рілля) загальною площею 

0,9247га,кадастровий номер1824484000:08:000:0783. 

12. Виділити *****в натурі земельні ділянки загальною площею 2,7225 га, в т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 1,5414 га, кадастровий 

номер1824485600:08:000:0248; земельна ділянка (кормові угіддя) площею 1,1811 га, 

кадастровий номер1824485600:08:000:0222. 

13. Виділити *****в натурі земельну ділянку (кормові угіддя) загальною площею 

1,0214га, кадастровий номер 1824487200:10:000:0177. 

14. Виділити ***** в натурі земельні ділянки загальною площею 1,6865 га, в т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 1,2391 га, кадастровий 

номер1824481600:02:000:0136; земельна ділянка (пасовища) площею 0,4474 га, 

кадастровий номер1824481600:04:000:0621. 

15. Виділити ***** в натурі  земельну ділянку (рілля) загальною площею 

1,1781га,кадастровий номер1824481600:06:000:0335. 

16. Виділити Рабош Валентині Василівні в натурі  земельні ділянки загальною 

площею 1,5268 га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0799 га, кадастровий 

номер 1824482800:07:000:0248; земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,4469 га, 

кадастровий номер1824482800:02:000:0234. 

17. Виділити ***** в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,2852 га, в т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 0,7875 га, кадастровий 

номер1824482800:10:000:0311; земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,4977 га, 

кадастровий номер1824482800:02:000:0247. 

18.Виділити ***** в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,8578 га, в т.ч. 

земельна ділянка (рілля) площею 1,2516 га, кадастровий номер 

1824484000:08:000:0894; земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,6062 га, 

кадастровий номер1824484000:10:000:0455. 

19. Виділити ***** в натурі  земельну ділянку (рілля) загальною площею 

1,0110га,кадастровий номер1824484000:08:000:0823. 

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                  О.В. Омельчук  



                                                                             Додаток 
                                                                                                           до рішення ХLV сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 10.10.2019 року № 1300   

                                                                                                          «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 та виділення в натурі земельних   

                                                                                                       ділянок» 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,99м..’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт
а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0282222 

Рілля-461, 

кормові 

угіддя – 

156 

2. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0282180 

Рілля-558, 

кормові 

угіддя – 

469 

3. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0282086 

Рілля-517, 

кормові 

угіддя – 

478 

4. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0283900 

Рілля-696, 

кормові 

угіддя – 

683 

 

 

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 «Перемога» на території 

Олевської міської ради Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище,ім.’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0278771 

Рілля-126; 

59, 

кормові 

угіддя – 

232 

2 ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0278885 

Рілля-560; 

559, 

кормові 

угіддя – 

485 

3 ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0278886 

Рілля-561; 

570, 

кормові 



угіддя – 

483 

 

 

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 Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,ім.’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0283465 

Рілля-474 

кормові 

угіддя – 

474 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 
Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище,ім.’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0192676 

Рілля-36 

кормові 

угіддя – 

790 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець  



Додатковий список 

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

Олевської міської ради Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,ім.’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0194467 

Рілля-86 

кормові 

угіддя – 

86 

2. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0194291 

Рілля-123 

кормові 

угіддя – 

123 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 
Додатковий список 

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

Олевської міської ради  Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище,ім.’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0281607 

Рілля-488, 

кормові 

угіддя – 

493 

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 «Хочинське» на 

території Олевської міської ради Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім.’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Індентифікацій

ний код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0280047 

Рілля-475, 

кормові 

угіддя – 

169 

2. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0280033 

Рілля-474, 

кормові 

угіддя – 

474 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1301 

ХLV сесія                          VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення 

 

Розглянувши заяви громадян щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності, керуючись   ст. 12, 95, 96, Земельного кодексу 

України, ст. ст. 8,20, 22, 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації 

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

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер 1824486200:06:000:0525, загальною площею 1,5250 га,  

розташованої на території Олевської міської ради за межами населеного пункту с. 

Варварівка, із земель резервного фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ).  

2. Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної з метою передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), кадастровий номер 

1824486200:06:000:0528,  загальною площею 1,5250 га,  розташованої на території 

Олевської міської ради за межами населеного пункту  с.Варварівка, із земель 

резервного фонду (Код 17.00 за ВЦПЗ).  

3. Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер 1824486200:06:000:0524, загальною площею 1,5250 га  

розташованої на території Олевської міської ради за межами населеного пункту у 

с.Варварівка із земель резервного фонду (Код 17.00 за ВЦПЗ). 

4. Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер 1824486200:06:000:0527, загальною площею 1,5250 га,  



розташованої на території Олевської міської ради за межами населеного пункту  

с.Варварівка, із землі резервного фонду (Код 17.00 за ВЦПЗ).  

5. Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер 1824487200:08:000:0235, загальною площею 0,7 га  розташованої 

на території Олевської міської ради за межами населеного пункту с.Тепениця із 

землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ).  

6. ***** звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню документації із землеустрою. 

7. ***** проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою зміни цільового призначення, погоджений у встановленому 

законодавством  порядку подати на чергову сесію міської ради для затвердження. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                               О.В. Омельчук  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1302 

ХLV сесія           VІІ скликання  
 

від 10.10.2019 року 

Про припинення дії 

договорів оренди землі 

 

Розглянувши заяви громадян про припинення дії договорів оренди землі, 

керуючись п.п.8., 34, 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 1824484000:07:000:0036 загальною площею 0,9300 га; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0306 загальною площею 0,3095 га; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0208 загальною площею 0,2739 га 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Кишинської сільської ради, у зв’язку з прийняттям спадщини 

спадкоємцем. 

2. Припинити дію договорів оренди землі від 15.05.2019 року укладених Олевською 

міською радою з ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, стосовно 

земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824482800:08:000:0062 загальною площею 0,3695 га; 

- кадастровий номер 1824482800:09:000:0242 загальною площею 0,6265 га; 

- кадастровий номер 1824482800:09:000:0234 загальною площею 0,4378 га 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Зольнянської сільської ради, у зв’язку з прийняттям спадщини 

спадкоємцем. 

3. Припинити дію договору оренди землі від 18 травня 2017 року укладеного з 

Олевською міською радою з Бобровським Сергієм Миколайовичем стосовно 

земельної ділянки кадастровий номер 1824455100:02:017:0029 загальною площею 

3169 м
2
, розташованої за адресою: І пров.Московський, 9-а, м.Олевськ, 

Житомирська область, у зв’язку з викупом земельної ділянки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

Міський голова                                                                                 О.В. Омельчук  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1303 

ХLV сесія                              VІІ скликання  
 

від 10.10.2019 року 
 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної  ділянки комунальної 

власності з метою передачі її в користування 

на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 46, м.Олевськ, 

Житомирська обл. та  надані документи, керуючись ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 

123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 Закону України 

«Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити *****проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності загальною площею 0,0080 га для будівництва та 

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

користування на умовах оренди, розташованої за адресою: вул. *****, 1-в, 

м.Олевськ, Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:02:029:0058, який 

розроблено ФОП СЕРЕДА О.В. 

 

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

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 

за КВЦПЗ). 

 

3. ***** в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди земельної 

ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України.  

 

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

достовірність та якість проекту землеустрою. 

 

5. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути дану 

земельну ділянку у відання міської ради у стані придатному для подальшого її 

використання за призначенням або звернутись до Олевської міської ради не пізніше 

ніж за тридцять днів до закінчення строку договору оренди землі щодо його 

поновлення. 



 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                             О.В. Омельчук  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1304 

ХLV сесія                                 VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про припинення права постійного користування 

та передачу земельної ділянки комунальної власності 

у державну власність 

 

Розлянувши звернення Житомирського обласного центру зайнятості від 

18.09.2019 р вих. № 3082/19-19 щодо передачі земельної ділянки з комунальної 

власності у державну власність, керуючись ст. 117, Земельного кодексу України, ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою комунальної 

власності наданої Житомирському обласному центру зайнятості в постійне 

користування для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ), 

загальною площею 0,0065 га кадастровий номер 1824455100:01:030:0040, яка 

розташована за адресою: бульвар Воїнів Афганців,17-а, м. Олевськ, Житомирська 

область. 

2.Передати ОЛЕВСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ земельну ділянку комунальної власності у державну 

власність з цільовим призначенням для будівництва індивідуальних гаражів (Код 

02.05 за КВЦПЗ), яка розташована за адресою: бульвар Воїнів Афганців,17-а, м. 

Олевськ, Житомирська область. загальною площею 0,0065 га кадастровий номер 

1824455100:01:030:0040. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                                     О.В. Омельчук  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1305 

ХLV сесія                              VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок з 

метою зміни цільового призначення  

 

Розглянувши заяви громадян та ПП «Дідес», зареєстрованого за адресою: 

вул.Герцена,19, м.Олевськ, Житомирської області, надані документи, керуючись ст. 

12, 20, 95, 96, 120, 122, 123, 141,186 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 

51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у громадянина *****, загальною площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 1824487204:14:001:0026, з метою зміни цільового призначення її 

з коду КВЦПЗ 02.01. – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на код КВЦПЗ 12.11 – для 

розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу, яка розташована за 

адресою: вул. Існюка О., 1, с.Соснівка, Олевський район, Житомирської області, 

який розроблений ПП «Андвол». 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у громадянина *****, загальною площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 1824487201:09:004:0017, з метою зміни цільового призначення її  

з коду КВЦПЗ 01.03. – для ведення особистого селянського господарства на код 

КВЦПЗ 02.01. – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: 

вул. Набережна,6, с.Тепениця, Олевський район, Житомирської області, який 

розроблений ФОП СЕРЕДА О.В. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у громадянина *****, загальною площею 0,0813 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:025:0046, з метою зміни цільового призначення її 

з коду КВЦПЗ 01.03. – для ведення особистого селянського господарства на код 

КВЦПЗ 02.01. – для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: 



вул. Ковпака,3, Олевськ, Житомирської області, який розроблений ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

4. Затвердити ПП «Дідес» проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, загальною площею 0,6072 га, кадастровий номер 

1824455100:01:005:0075, з метою зміни цільового призначення її з коду КВЦПЗ 

11.02. – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, на код 

КВЦПЗ 11.04. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, 

постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), яка 

розташована за адресою: вул. Герцена, 19-ж, м.Олевськ, Житомирська область, який 

розроблений ПП «Андвол». 

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  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1306 

ХLV сесія                                 VІІ скликання  
 

від 10.10.2019 року 
 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.128 Земельного Кодексу України, 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,2245 га, яка 

розташована за адресою: вул. Герцена,13-м, м.Олевськ Житомирська область, з 

метою продажу (викупу) в сумі 114 787,00 грн. (без ПДВ) (сто чотирнадцять тисяч 

сімсот вісімдесят сім гривень) 00 коп. (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки 

становить 51,13 грн. (без ПДВ), яка перебуває у користуванні на умовах оренди, та 

має цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ): 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована 

за адресою: вул. Герцена,13-м, м.Олевськ Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:01:011:0048 між міською радою та *****, за ціною 116 740,00 грн. (сто 

шістнадцять тисяч сімсот сорок гривень) 00 коп. (без ПДВ). Вартість 1кв.м = 52,00 

грн. 

1.2. Припинити дію договору оренди землі від 28 серпня 2019 року укладеного з 

***** стосовно земельної ділянки кадастровий номер 1824455100:01:011:0048, 

загальною площею 0,2245 га розташованої за адресою: вул.Герцена,13-м, м. 

Олевськ, Житомирська область. 

2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,4991 га, яка 

розташована за адресою: вул. Герцена,13-л, м.Олевськ Житомирська область, з 

метою продажу (викупу) в сумі 240 367,00 грн. (двісті сорок тисяч триста шістдесят 

сім гривень) 00 коп. (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 48,16 

грн. (без ПДВ), яка перебуває у користуванні на умовах оренди, та має цільове 

призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 



будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(Код 11.02 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована 

за адресою: вул. Герцена,13-л, м.Олевськ Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:01:011:0047, між міською радою та *****, за ціною 244 559,00 грн. 

(двісті сорок чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят дев’ять) грн. 00 коп. (без ПДВ). 

Вартість 1кв.м = 49,00 грн. 

2.2. Припинити дію договору оренди землі від 22 липня 2019 року укладеного з 

***** стосовно земельної ділянки, кадастровий номер 1824455100:01:011:0047, 

загальною площею 0,4991 га розташованої за адресою: вул.Герцена,13-л, м. 

Олевськ, Житомирська область. 

3. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0095 га, яка 

розташована за адресою: вул. Свято-Воздвиженська,1-б, м.Олевськ Житомирська 

область, з метою продажу (викупу) в сумі 9 519,00 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот 

дев’ятнадцять) грн. 00 коп. (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить 

100,20 грн. (без ПДВ), яка перебуває у користуванні на умовах оренди, та має 

цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ).  

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована 

за адресою: вул. Свято-Воздвиженська,1-б, м.Олевськ Житомирська область, 

кадастровий номер1824455100:02:029:0057, між міською радою та  *****, за ціною 

9 595,00 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять) грн. 00 коп. (без ПДВ). 

Вартість 1кв.м = 101,00 грн. 

3.2. Припинити дію договору оренди землі від 27 серпня 2019 року укладеного з 

***** стосовно земельної ділянки кадастровий номер 1824455100:02:029:0057, 

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

б, м. Олевськ, Житомирська область. 

4. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,4281 га, яка 

розташована за адресою: вул. Київська,58-ж, м.Олевськ Житомирська область, з 

метою продажу (викупу) в сумі 183 098,00 грн. (сто вісімдесят три тисячі дев’яносто 

вісім гривень) 00 коп. (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 42,77 

грн. (без ПДВ), яка перебуває у користуванні на умовах оренди та має цільове 

призначення для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 

(Код 03.10 за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована 

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

номер 1824455100:02:004:0028 між міською радою та *****, за ціною184 083,00 грн. 

(сто вісімдесят чотири тисячі  вісімдесят три гривні) 00 коп. (без ПДВ)). Вартість 

1кв.м = 43,00 грн. 

4.2. Припинити дію договору оренди землі від 26 липня 2019 року укладеного з 

***** стосовно земельної ділянки кадастровий номер 1824455100:02:004:0028, 



загальною площею 0,4281 га розташованої за адресою: вул.Київська,58-ж, м. 

Олевськ, Житомирська область. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                            О.В. Омельчук  



                                                             
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1307 

ХLV сесія                              VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про надання дозволу на  

виготовлення звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки  

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****,13, с.Забороче, 

Олевський район, 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 ***** на виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0664 га, з метою надання 

у власність шляхом викупу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(Код 03.07 за КВЦПЗ), розташованої за адресою: вул. Миру, 53-а, с.Забороче, 

Олевський р-н, Житомирська область, кадастровий номер1824484003:01:002:0030. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                                     О.В. Омельчук  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1308 

ХLV сесія           VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

та укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяву ТОВ «АКРІС-ГРУП», код ЄДРПОУ 41838145, 

зареєстрованого за адресою: офіс 641-А, вул. Ованеса Туманяна,15-А, м.Київ, 

керуючись ст.83 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

ст.1285 Цивільного кодексу, ст. 30
1 

Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

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

(паї), що входять доскладу спадщини загальною площею 254,8612 га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах колишньої Жубровицької сільської ради), згідно додатку.  

2.Укласти договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

що входять до складу спадщини, яка може бути визнана відумерлою та на даний час 

перебуває в управлінні міської ради, розташовані в адміністративних межах 

колишньої Жубровицької сільської ради, з ТОВ «АКРІС-ГРУП», згідно додатку: 

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

реєстрації права власності спадкоємця на земельну(земельні) ділянку(ділянки) , або 

до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою про 

що обов’язково зазначити в договорах оренди землі. 

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

оцінки(вартості земельної частки (паю)). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

 

Міський голова                                            О.В. Омельчук  



                                                           Додаток  
                                                                                   до рішення ХLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

                                                                                   від 10.10.2019 року № 1308 «Про прийняття до управління  

                                                                                   Олевської міської ради не переоформлених  земельних часток 

                                                                                   (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

                                                                                   Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

                                                                                   сільськогосподарського призначення». 

№ 

п/п 
Кадастровий номер земельної ділянки Площа ПІП 

1 1824481600:02:000:0016 0,693 ***** 

2 1824481600:02:000:0017 0,693 ***** 

3 1824481600:02:000:0026 1,1951 ***** 

4 1824481600:02:000:0028 0,6159 ***** 

5 1824481600:02:000:0029 0,4297 ***** 

6 1824481600:02:000:0032 0,5742 ***** 

7 1824481600:02:000:0040 0,6931 ***** 

8 1824481600:02:000:0044 0,6931 ***** 

9 1824481600:02:000:0059 1,1486 ***** 

10 1824481600:02:000:0064 1,7393 ***** 

11 1824481600:02:000:0066 1,2793 ***** 

12 1824481600:02:000:0067 1,1949 ***** 

13 1824481600:02:000:0074 1,1913 ***** 

14 1824481600:02:000:0079 1,2779 ***** 

15 1824481600:02:000:0082 1,4059 ***** 

16 1824481600:02:000:0093 1,1432 ***** 

17 1824481600:02:000:0097 1,2982 ***** 

18 1824481600:02:000:0100 1,3543 ***** 

19 1824481600:02:000:0105 1,391 ***** 

20 1824481600:02:000:0112 1,2899 ***** 

21 1824481600:02:000:0113 1,2001 ***** 

22 1824481600:02:000:0119 1,0434 ***** 

23 1824481600:02:000:0135 1,2315 ***** 

24 1824481600:02:000:0140 1,1424 ***** 

25 1824481600:02:000:0148 1,2499 ***** 

26 1824481600:02:000:0149 1,2301 ***** 

27 1824481600:02:000:0152 1,2157 ***** 

28 1824481600:02:000:0153 1,167 ***** 

29 1824481600:02:000:0162 0,6007 ***** 

30 1824481600:02:000:0164 0,6007 ***** 

31 1824481600:02:000:0169 0,6387 ***** 

32 1824481600:02:000:0171 0,6007 ***** 

33 1824481600:02:000:0172 0,6006 ***** 

34 1824481600:02:000:0173 0,7949 ***** 

35 1824481600:02:000:0192 0,6641 ***** 

36 1824481600:02:000:0199 0,795 ***** 

37 1824481600:02:000:0202 0,795 ***** 

38 1824481600:02:000:0211 1,7486 ***** 



39 1824481600:02:000:0236 1,3193 ***** 

40 1824481600:02:000:0244 1,3447 ***** 

41 1824481600:02:000:0246 1,3256 ***** 

42 1824481600:02:000:0257 1,2025 ***** 

43 1824481600:02:000:0262 1,7481 ***** 

44 1824481600:02:000:0266 1,2906 ***** 

45 1824481600:02:000:0267 1,2433 ***** 

46 1824481600:02:000:0275 1,2315 ***** 

47 1824481600:03:000:0003 1,2909 ***** 

48 1824481600:03:000:0008 1,1519 ***** 

49 1824481600:03:000:0019 0,6007 ***** 

50 1824481600:03:000:0031 0,5652 ***** 

51 1824481600:03:000:0035 0,6854 ***** 

52 1824481600:03:000:0041 0,7033 ***** 

53 1824481600:03:000:0051 0,795 ***** 

54 1824481600:03:000:0052 0,7898 ***** 

55 1824481600:03:000:0054 0,728 ***** 

56 1824481600:03:000:0059 1,3217 ***** 

57 1824481600:03:000:0060 1,3217 ***** 

58 1824481600:03:000:0061 1,3217 ***** 

59 1824481600:03:000:0073 1,2856 ***** 

60 1824481600:03:000:0075 1,2255 ***** 

61 1824481600:03:000:0076 1,1358 ***** 

62 1824481600:03:000:0077 1,1398 ***** 

63 1824481600:03:000:0086 0,6006 ***** 

64 1824481600:03:000:0088 0,6007 ***** 

65 1824481600:03:000:0089 0,6007 ***** 

66 1824481600:03:000:0098 0,6007 ***** 

67 1,824481600:03:000:0100 0,6006 ***** 

68 1824481600:03:000:0101 0,6006 ***** 

69 1824481600:03:000:0104 0,6551 ***** 

70 1824481600:03:000:0117 0,6615 ***** 

71 1824481600:03:000:0122 0,6615 ***** 

72 1824481600:03:000:0125 0,6082 ***** 

73 1824481600:03:000:0128 0,6154 ***** 

74 1824481600:03:000:0130 0,6616 ***** 

75 1824481600:03:000:0139 1,3218 ***** 

76 1824481600:03:000:0142 1,2165 ***** 

77 1824481600:03:000:0143 1,1781 ***** 

78 1824481600:03:000:0155 1,3217 ***** 

79 1824481600:03:000:0161 1,2696 ***** 

80 1824481600:04:000:0014 0,594 ***** 

81 1824481600:04:000:0016 0,548 ***** 

82 1824481600:04:000:0018 0,5714 ***** 

83 1824481600:04:000:0067 0,5436 ***** 



84 1824481600:04:000:0097 0,795 ***** 

85 1824481600:04:000:0098 0,7948 ***** 

86 1824481600:04:000:0109 1,1585 ***** 

87 1824481600:04:000:0126 0,5428 ***** 

88 1824481600:04:000:0127 0,6155 ***** 

89 1824481600:04:000:0131 0,4669 ***** 

90 1824481600:04:000:0133 0,5299 ***** 

91 1824481600:04:000:0150 0,6022 ***** 

92 1824481600:04:000:0156 0,5569 ***** 

93 1824481600:04:000:0162 1,5052 ***** 

94 1824481600:04:000:0186 1,203 ***** 

95 1824481600:04:000:0191 1,7311 ***** 

96 1824481600:04:000:0204 1,3556 ***** 

97 1824481600:04:000:0205 1,1065 ***** 

98 1824481600:04:000:0213 1,106 ***** 

99 1824481600:04:000:0217 1,1055 ***** 

100 1824481600:04:000:0218 1,1055 ***** 

101 1824481600:04:000:0225 1,0806 ***** 

102 1824481600:04:000:0271 1,5053 ***** 

103 1824481600:04:000:0272 1,427 ***** 

104 1824481600:04:000:0276 2,116 ***** 

105 1824481600:04:000:0278 1,7008 ***** 

106 1824481600:04:000:0284 2,3827 ***** 

107 1824481600:04:000:0291 1,1444 ***** 

108 1824481600:04:000:0292 1,2781 ***** 

109 1824481600:04:000:0296 1,444 ***** 

110 1824481600:04:000:0300 1,209 ***** 

111 1824481600:04:000:0301 1,8354 ***** 

112 1824481600:04:000:0302 1,8441 ***** 

113 1824481600:04:000:0310 1,9343 ***** 

114 1824481600:04:000:0317 1,4168 ***** 

115 1824481600:04:000:0322 1,0834 ***** 

116 1824481600:04:000:0331 0,9346 ***** 

117 1824481600:04:000:0333 1,4658 ***** 

118 1824481600:04:000:0334 1,0483 ***** 

119 1824481600:04:000:0341 0,5873 ***** 

120 1824481600:04:000:0342 0,5751 ***** 

121 1824481600:04:000:0345 0,5721 ***** 

122 1824481600:04:000:0352 0,7953 ***** 

123 1824481600:04:000:0359 0,5066 ***** 

124 1824481600:04:000:0360 0,4252 ***** 

125 1824481600:04:000:0392 0,4223 ***** 

126 1824481600:04:000:0402 0,4223 ***** 

127 1824481600:04:000:0407 0,8741 ***** 

128 1824481600:04:000:0409 0,8779 ***** 



129 1824481600:04:000:0413 1,1777 ***** 

130 1824481600:04:000:0417 1,2222 ***** 

131 1824481600:04:000:0418 1,1079 ***** 

132 1824481600:04:000:0421 1,3345 ***** 

133 1824481600:04:000:0422 1,3514 ***** 

134 1824481600:04:000:0424 1,0277 ***** 

135 1824481600:04:000:0436 1,0328 ***** 

136 1824481600:04:000:0437 1,0215 ***** 

137 1824481600:04:000:0440 1,0234 ***** 

138 1824481600:04:000:0446 1,1043 ***** 

139 1824481600:04:000:0455 1,1545 ***** 

140 1824481600:04:000:0465 1,2765 ***** 

141 1824481600:04:000:0467 2,9161 ***** 

142 1824481600:04:000:0472 0,4531 ***** 

143 1824481600:04:000:0473 1,5056 ***** 

144 1824481600:04:000:0474 0,7278 ***** 

145 1824481600:04:000:0476 0,4536 ***** 

146 1824481600:04:000:0481 0,5124 ***** 

147 1824481600:04:000:0482 0,5089 ***** 

148 1824481600:04:000:0493 1,0221 ***** 

149 1824481600:04:000:0497 0.8407 ***** 

150 1824481600:04:000:0498 1,089 ***** 

151 1824481600:04:000:0506 0,4858 ***** 

152 1824481600:04:000:0508 0,4903 ***** 

153 1824481600:04:000:0509 0,4901 ***** 

154 1824481600:04:000:0552 0,6464 ***** 

155 1824481600:04:000:0570 0,7152 ***** 

156 1824481600:04:000:0613 0,4428 ***** 

157 1824481600:04:000:0623 0,49 ***** 

158 1824481600:04:000:0631 0,6375 ***** 

159 1824481600:04:000:0653 1,2246 ***** 

160 1824481600:04:000:0654 1,3459 ***** 

161 1824481600:04:000:0659 1,1342 ***** 

162 1824481600:04:000:0661 2,1834 ***** 

163 1824481600:04:000:0667 1,743 ***** 

164 1824481600:06:000:0019 0,53 ***** 

165 1824481600:06:000:0020 0,53 ***** 

166 1824481600:06:000:0025 0,53 ***** 

167 1824481600:06:000:0029 0,53 ***** 

168 1824481600:06:000:0033 0,53 ***** 

169 1824481600:06:000:0052 0,53 ***** 

170 1824481600:06:000:0062 1,1781 ***** 

171 1824481600:06:000:0064 1,1939 ***** 

172 1824481600:06:000:0065 1,1791 ***** 

173 1824481600:06:000:0067 1,1778 ***** 



174 1824481600:06:000:0073 1,1778 ***** 

175 1824481600:06:000:0074 1,1777 ***** 

176 1824481600:06:000:0083 0,7629 ***** 

177 1824481600:06:000:0100 1,2475 ***** 

178 1824481600:06:000:0109 0,53 ***** 

179 1824481600:06:000:0110 0,53 ***** 

180 1824481600:06:000:0114 1,1781 ***** 

181 1824481600:06:000:0130 1,1781 ***** 

182 1824481600:06:000:0133 1,1781 ***** 

183 1824481600:06:000:0135 1,1629 ***** 

184 1824481600:06:000:0139 1,1781 ***** 

185 1824481600:06:000:0142 1,5671 ***** 

186 1824481600:06:000:0143 1,2985 ***** 

187 1824481600:06:000:0147 0,5301 ***** 

188 1824481600:06:000:0150 1,2954 ***** 

189 1824481600:06:000:0155 1,1946 ***** 

190 1824481600:06:000:0160 1,178 ***** 

191 1824481600:06:000:0161 1,178 ***** 

192 1824481600:06:000:0162 1,178 ***** 

193 1824481600:06:000:0163 1,1781 ***** 

194 1824481600:06:000:0166 1,3145 ***** 

195 1824481600:06:000:0176 1,1782 ***** 

196 1824481600:06:000:0177 1,1781 ***** 

197 1824481600:06:000:0189 1,1782 ***** 

198 1824481600:06:000:0237 0,53 ***** 

199 1824481600:06:000:0240 0,53 ***** 

200 1824481600:06:000:0246 0,53 ***** 

201 1824481600:06:000:0251 0,5302 ***** 

202 1824481600:06:000:0254 0,53 ***** 

203 1824481600:06:000:0258 0,53 ***** 

204 1824481600:07:000:0011 0,8821 ***** 

205 1824481600:07:000:0015 0,8821 ***** 

206 1824481600:07:000:0020 0,8821 ***** 

207 1824481600:07:000:0022 0,8821 ***** 

208 1824481600:07:000:0026 0,8794 ***** 

209 1824481600:07:000:0032 0,8821 ***** 

210 1824481600:07:000:0038 0,8821 ***** 

211 1824481600:07:000:0044 0,882 ***** 

212 1824481600:07:000:0051 0,8122 ***** 

213 1824481600:07:000:0054 0,6604 ***** 

214 1824481600:07:000:0055 0,2217 ***** 

215 1824481600:07:000:0061 0,8823 ***** 

216 1824481600:07:000:0083 0,8821 ***** 

217 1824481600:07:000:0093 1,2788 ***** 

218 1824481600:07:000:0097 0,519 ***** 



219 1824481600:07:000:0098 0,519 ***** 

220 1824481600:07:000:0099 0,519 ***** 

221 1824481600:07:000:0100 0,5189 ***** 

222 1824481600:07:000:0101 0,5187 ***** 

223 1824481600:07:000:0105 0,5292 ***** 

224 1824481600:07:000:0110 0,7532 ***** 

225 1824481600:07:000:0111 0,7717 ***** 

226 1824481600:07:000:0118 0,7343 ***** 

227 І 824481600:07:000:0123 0,693 ***** 

228 1824481600:07:000:0124 0,6931 ***** 

229 1824481600:07:000:0129 0,5816 ***** 

230 1824481600:07:000:0133 0,4099 ***** 

231 1824481600:07:000:0138 1,4697 ***** 

232 1824481600:07:000:0142 0,6548 ***** 

233 1824481600:07:000:0146 0,2631 ***** 

234 1824481600:07:000:0168 0,5664 ***** 

235 1824481600:07:000:0173 0,6931 ***** 

236 1824481600:07:000:0186 0,4616 ***** 

237 1824481600:07:000:0187 0,4642 ***** 

238 1824481600:07:000:0191 0,4474 ***** 

239 1824481600:07:000:0203 0,6931 ***** 

240 1824481600:07:000:0206 0,6927 ***** 

241 1824481600:07:000:0207 0,6928 ***** 

242 1824481600:07:000:0210 1,4367 ***** 

243 1824481600:07:000:0227 0,5231 ***** 

244 1824481600:07:000:0238 0,5102 ***** 

245 1824481600:07:000:0241 0,5188 ***** 

246 1824481600:07:000:0243 0,5188 ***** 

247 1824481600:07:000:0259 0,5189 ***** 

248 1824481600:07:000:0267 1,1822 ***** 

249 1824481600:07:000:0268 1,1424 ***** 

250 1824481600:07:000:0273 1,1781 ***** 

251 1824481600:07:000:0277 1,1781 ***** 

252 1824481600:07:000:0284 1,1484 ***** 

253 1824481600:07:000:0297 1,1778 ***** 

254 1824481600:07:000:0301 1,1783 ***** 

255 1824481600:07:000:0303 1,1552 ***** 

256 1824481600:07:000:0305 1,1971 ***** 

257 1824481600:07:000:0326 1,2602 ***** 

258 1824481600:07:000:0330 1,3214 ***** 

259 1824481600:07:000:0332 1,7261 ***** 

260 1824481600:07:000:0343 1,4627 ***** 

261 1824481600:07:000:0344 1,7476 ***** 

262 1824481600:07:000:0345 1,3194 ***** 

263 1824481600:07:000:0346 1,3102 ***** 



ВСЬОГО                                                                    254,8612                                                                      

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин                           Н.І. Біленець  

  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1309 

ХLV сесія                                VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки колективної власності 

для ведення особистого селянського господарства 

з метою передачі в користування на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву *****, яка проживає за адресою: Житомирська обл., 

Володарсько-Волинський район, смт. Іршанськ, вул. *****, 30,кв.12, керуючись ст. 

ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 123,124,141, п.21 Розділу Х Перехідних положень 

Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки колективної власності в користування на умовах оренди для 

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), розташованої 

за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с.Кишин, вул. *****, 10, орієнтовною 

площею 0, 6415 га. 

2. *****в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню проектів із землеустрою.  

3. *****проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в 

користування на умовах оренди погоджений у встановленому законодавством 

порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської ради на затвердження.  

4. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                 О.В. Омельчук      



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1310 

ХLV сесія                           VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі в користування на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву *****, яка проживає за адресою: пров. *****,25-а, 

м.Олевськ,  Житомирська обл., керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 

123,124,141 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з земельних питань, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл *****на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди для 

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

розташованої за адресою: вул. *****, 46, м. Олевськ,Житомирська область, 

орієнтовною площею 0, 0825 га. 

2. ***** в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

3. *****проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в 

користування на умовах оренди погоджений у встановленому законодавством  

порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської ради на затвердження.  

4. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є 

комерційним ризиком замовника. 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                      О.В. Омельчук  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1311 

ХLV сесія                                VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

та укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, 

зареєстрованого за адресою: Житомирська обл., Олевський район, с.Кам’янка, вул. 

Набережна,39, керуючись ст.83 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

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

Закону України «Про державну 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної 

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

ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

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

(паї), що входять до складу спадщини загальною площею 132,9634 га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах колишньої Руднє-Бистрянської сільської ради), згідно 

додатку 1.  

2.Укласти договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

що входять до складу спадщини та на даний час перебувають в управлінні міської 

ради, які розташовані в адміністративних межах колишньої Руднє-Бистрянської 

сільської ради, з ТОВ«ОЛЕВСЬК АГРО», згідно додатку 1. 

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

реєстрації права власності спадкоємця на земельну (земельні) ділянку(ділянки) або 

до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, про 

що обов’язково зазначити в договорах оренди землі. 

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

оцінки. 

3. Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею  233,8298 га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (на 

території колишньої Сущанської сільської ради), згідно додатку 2. 



4. Укласти договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, що входять до складу спадщини, які розташовані в адміністративних 

межах Олевської міської ради Житомирської області з ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО»,  

згідно додатку 2. 

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

реєстрації права власності спадкоємця на земельну(земельні) ділянку(ділянки) або 

до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, про 

що обов’язково зазначити в договорі оренди землі.  

4.2. Встановити річну орендну плату: 

- за перший рік –  в розмірі 6 % від її нормативно-грошової оцінки; 

- послідуючи 6 років – в розмірі 12% від її нормативно-грошової оцінки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

 

Міський голова                                            О.В. Омельчук  



                                                            Додаток  1 
                                                                                   до рішення ХLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 10.10.2019 року № 1311  «Про прийняття до управління   

                                                                                   Олевської міської ради не переоформлених  земельних часток         

                                                                                   (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні    

                                                                                   Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі   

                                                                                   сільськогосподарського призначення». 

 
№ 

кількіс

ть 

діляно

к 

ПІБ Кадастровий номер Площа,  

га 

1 ***** 1824486200:10:000:0470 1,0403 

2 ***** 1824486200:10:000:0016 0,9065 

3 ***** 1824486200:10:000:0022 0,8716 

4 ***** 1824486200:10:000:0023 0,8734 

5 ***** 1824486200:10:000:0027 1,2454 

6 ***** 1824486200:10:000:0040 1,0605 

7 1824486200:10:000:0030 0,2186 

8 ***** 1824486200:10:000:0036 1,2583 

9 ***** 1824486200:10:000:0041 1,3179 

10 ***** 1824486200:10:000:0042 1,3243 

11 ***** 1824486200:10:000:0267 1,3722 

12 1824486200:10:000:0183 1,5718 

13 ***** 1824486200:10:000:0246 0,8654 

14 ***** 1824486200:10:000:0245 0,8768 

15 ***** 1824486200:10:000:0244 0,8445 

16 ***** 1824486200:10:000:0242 0,8555 

17 1824486200:10:000:0241 0,8563 

18 ***** 1824486200:10:000:0202 0,6215 

19 ***** 1824486200:10:000:0191 0,8970 

20 ***** 1824486200:10:000:0194 0,8755 

21 ***** 1824486200:10:000:0195 1,0075 

22 ***** 1824486200:10:000:0288 0,5700 

23 ***** 1824486200:10:000:0272 0,8813 

24 ***** 1824486200:10:000:0274 1,7741 

25 ***** 1824486200:10:000:0182 1,0096 

26 1824486200:10:000:0459 0,1275 

27 ***** 1824486200:10:000:0285 1,1139 

28 ***** 1824486200:10:000:0286 0,9937 

29 ***** 1824486200:10:000:0292 0,8750 

30 ***** 1824486200:10:000:0296 0,8391 

31 ***** 1824486200:10:000:0297 0,8531 

32 ***** 1824486200:09:000:0144 0,9413 

33 ***** 1824486200:09:000:0143 0,9844 

34 ***** 1824486200:09:000:0174 0,9434 

35 ***** 1824486200:09:000:0175 0,8138 

36 ***** 1824486200:09:000:0176 0,7467 

37 ***** 1824486200:09:000:0177 0,7810 



38 ***** 1824486200:09:000:0181 0,8755 

39 ***** 1824486200:09:000:0172 0,8755 

40 ***** 1824486200:09:000:0171 0,9008 

41 ***** 1824486200:09:000:0168 1,0440 

42 ***** 1824486200:09:000:0163 0,8331 

43 ***** 1824486200:09:000:0142 1,0927 

44 ***** 1824486200:09:000:0151 0,8022 

45 ***** 1824486200:09:000:0149 0,7949 

46 ***** 1824486200:09:000:0056 1,0842 

47 ***** 1824486200:09:000:0053 1,0198 

48 ***** 1824486200:09:000:0269 0,8390 

49 ***** 1824486200:09:000:0271 0,8654 

50 ***** 1824486200:09:000:0033 0,9152 

51 ***** 1824486200:04:000:0822 1,1914 

52 ***** 1824486200:04:000:0823 1,1731 

53 ***** 1824486200:04:000:0830 1,1241 

54 ***** 1824486200:04:000:0015 1,3242 

55 ***** 1824486200:04:000:0018 0,9849 

56 ***** 1824486200:09:000:0036 0,9468 

57 ***** 1824486200:09:000:0037 0,9542 

58 ***** 1824486200:06:000:0011 1,0098 

59 ***** 1824486200:06:000:0019 0,9434 

60 ***** 1824486200:06:000:0016 0,8495 

61 ***** 1824486200:06:000:0014 0,9434 

62 ***** 1824486200:06:000:0021 0,8495 

63 ***** 1824486200:06:000:0022 0,8390 

64 ***** 1824486200:06:000:0023 0,8745 

65 ***** 1824486200:06:000:0025 0,8754 

66 ***** 1824486200:06:000:0027 0,8783 

67 1824486200:06:000:0033 1,3883 

68 ***** 1824486200:06:000:0034 0,8754 

69 ***** 1824486200:06:000:0032 0,8755 

70 ***** 1824486200:06:000:0040 0,8755 

71 ***** 1824486200:06:000:0037 0,8755 

72 ***** 1824486200:06:000:0058 0,8755 

73 ***** 1824486200:06:000:0066 0,8755 

74 ***** 1824486200:06:000:0063 0,8755 

75 ***** 1824486200:09:000:0233 0,9152 

76 ***** 1824486200:09:000:0241 0,9152 

77 ***** 1824486200:09:000:0247 0,9152 

78 ***** 1824486200:09:000:0254 1,0605 

79 ***** 1824486200:09:000:0264 0,9705 

80 ***** 1824486200:06:000:0100 1,1393 

81 ***** 1824486200:06:000:0099 1,0723 

82 ***** 1824486200:06:000:0220 0,9059 



83 ***** 1824486200:09:000:0101 0,9833 

84 ***** 1824486200:09:000:0185 0,6488 

85 ***** 1824486200:09:000:0189 0,6352 

86 ***** 1824486200:09:000:0195 0,6335 

87 ***** 1824486200:09:000:0196 0,6317 

88 ***** 1824486200:09:000:0201 0,6980 

89 ***** 1824486200:09:000:0204 0,6170 

90 ***** 1824486200:09:000:0212 0,6270 

91 ***** 1824486200:09:000:0214 1,9568 

92 ***** 1824486200:09:000:0215 1,9572 

93 ***** 1824486200:10:000:0222 0,7092 

94 ***** 1824486200:10:000:0228 0,0234 

95 1824486200:10:000:0234 0,5935 

96 ***** 1824486200:10:000:0236 0,6189 

97 1824486200:10:000:0237 0,6170 

98 ***** 1824486200:10:000:0258 0,7383 

99 

100 ***** 1824486200:10:000:0261 0,6215 

101 1824486200:10:000:0318 0,1295 

102 ***** 1824486200:10:000:0052 0,6741 

103 ***** 1824486200:10:000:0055 0,4528 

104 ***** 1824486200:10:000:0056 0,4528 

105 ***** 1824486200:10:000:0065 0,4527 

106 ***** 1824486200:10:000:0067 0,4527 

107 ***** 1824486200:10:000:0113 0,4662 

108 ***** 1824486200:10:000:0114 0,4690 

109 ***** 1824486200:10:000:0125 0,4636 

110 ***** 1824486200:10:000:0126 0,4630 

111 ***** 1824486200:10:000:0157 2,1372 

112 ***** 1824486200:10:000:0160 0,4527 

113 ***** 1824486200:10:000:0159 0,4527 

114 ***** 1824486200:10:000:0158 0,2464 

115 ***** 1824486200:10:000:0130 0,0130 

116 1824486200:10:000:0077 0,7714 

117 ***** 1824486200:10:000:0078 1,2061 

118 ***** 1824486200:10:000:0082 1,0219 

119 ***** 1824486200:10:000:0086 0,6732 

120 ***** 1824486200:10:000:0087 0,6497 

121 ***** 1824486200:10:000:0090 1,2138 

122 ***** 1824486200:10:000:0095 0,4527 

123 ***** 1824486200:10:000:0098 1,5431 

124 ***** 1824486200:10:000:0134 0,4527 

125 ***** 1824486200:10:000:0136 0,4528 

126 ***** 1824486200:04:000:0035 0,4620 

127 ***** 1824486200:04:000:0038 0,4585 

128 ***** 1824486200:04:000:0041 0,4712 



129 ***** 1824486200:04:000:0043 0,5334 

130 ***** 1824486200:10:000:0371 0,6617 

131 ***** 1824486200:04:000:0062 0,4527 

132 ***** 1824486200:04:000:0063 0,7686 

 133 ***** 1824486200:04:000:0070 0,8504 

134 ***** 1824486200:04:000:0074 0,7745 

135 ***** 1824486200:04:000:0076 0,7894 

136 ***** 1824486200:04:000:0033 0,6436 

137 ***** 1824486200:04:000:0089 0,7853 

138 ***** 1824486200:04:000:0090 0,8066 

139 ***** 1824486200:06:000:0110 0,7062 

140 ***** 1824486200:06:000:0112 0,7133 

141 ***** 1824486200:06:000:0115 0,7190 

142 ***** 1824486200:06:000:0117 0,7108 

143 ***** 1824486200:06:000:0121 0,8745 

144 ***** 1824486200:06:000:0122 0,8813 

145 ***** 1824486200:06:000:0124 0,8207 

146 ***** 1824486200:06:000:0126 0,7823 

147 ***** 1824486200:06:000:0128 0,7077 

148 ***** 1824486200:06:000:0129 0,6808 

149 ***** 1824486200:06:000:0224 0,9041 

150 ***** 1824486200:06:000:0236 0,7278 

151 ***** 1824486200:06:000:0243 0,9833 

152 ***** 1824486200:06:000:0246 0,6169 

153 ***** 1824486200:10:000:0426 0,6564 

154 ***** 1824486200:10:000:0430 0,6450 

155 ***** 1824486200:10:000:0434 0,6640 

156 ***** 1824486200:10:000:0411 1,1127 

157 ***** 1824486200:10:000:0389 0,4758 

158 ***** 1824486200:10:000:0397 0,8084 

159 ***** 1824486200:06:000:0079 0,7385 

160 ***** 1824486200:10:000:0115 0,4700 

161 ***** 1824486200:10:000:0121 0,4566 

Всього: 132,9634 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

  



                                                           Додаток 2 
                                                                                   до рішення ХLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 10.10.2019 року № 1311  «Про прийняття до управління   

                                                                                   Олевської міської ради не переоформлених  земельних часток         

                                                                                   (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні    

                                                                                   Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі   

                                                                                   сільськогосподарського призначення». 

 

Землевласник 
 

Кадастровий номер Рілля, га Сіножаті, га Пасовища, га Всього, га 

 ***** ***** ***** 
0,1525     0,1525 

 ***** ***** ***** 
0,5776     0,5776 

 ***** ***** ***** 
  0,9723   0,9723 

 ***** ***** ***** 
0,7477     0,7477 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,4132     0,4132 

 ***** ***** ***** 
    0,4142 0,4142 

 ***** ***** ***** 
0,5153     0,5153 

 ***** ***** ***** 
  0,6077   0,6077 

 ***** ***** ***** 
0,5166     0,5166 

 ***** ***** ***** 
  0,3762   0,3762 

 ***** ***** ***** 
0,4632     0,4632 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5527     0,5527 

 ***** ***** ***** 
  0,6297   0,6297 

 ***** ***** ***** 
0,4629     0,4629 

 ***** ***** ***** 
  0,2824   0,2824 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5059     0,5059 

 ***** ***** ***** 
  0,4152   0,4152 

 ***** ***** ***** 
0,4745     0,4745 

 ***** ***** ***** 
  1,0970   1,0970 

 ***** ***** ***** 
0,4746     0,4746 

 ***** ***** ***** 
  0,7084   0,7084 

 ***** ***** ***** 
0,5422     0,5422 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,4314     0,4314 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5170     0,5170 

 ***** ***** ***** 
  0,6139   0,6139 

 ***** ***** ***** 
0,4174     0,4174 

 ***** ***** ***** 
  0,6957   0,6957 

 ***** ***** ***** 
0,4905     0,4905 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,4125     0,4125 

 ***** ***** ***** 
  0,3059   0,3059 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 



***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5809     0,5809 

 ***** ***** ***** 
  0,5692   0,5692 

 ***** ***** ***** 
0,6012     0,6012 

 ***** ***** ***** 
  0,6297   0,6297 

 ***** ***** ***** 
0,6310     0,6310 

 ***** ***** ***** 
  0,4336   0,4336 

 ***** ***** ***** 
0,4745     0,4745 

 ***** ***** ***** 
  0,3697   0,3697 

 ***** ***** ***** 
0,4314     0,4314 

 ***** ***** ***** 
  0,3233   0,3233 

 ***** ***** ***** 
0,3608     0,3608 

 ***** ***** ***** 
  0,6596   0,6596 

 ***** ***** ***** 
0,5494     0,5494 

 ***** ***** ***** 
0,2293     0,2293 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,3663   0,3663 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,6297   0,6297 

 ***** ***** ***** 
0,6339     0,6339 

 ***** ***** ***** 
  0,7119   0,7119 

 ***** ***** ***** 
0,5313     0,5313 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,6642     0,6642 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,4629     0,4629 

 ***** ***** ***** 
  0,5764   0,5764 

 ***** ***** ***** 
0,4745     0,4745 

 ***** ***** ***** 
  0,6298   0,6298 

 ***** ***** ***** 
  0,5012   0,5012 

 ***** ***** ***** 
0,4539     0,4539 

 ***** ***** ***** 
    0,3600 0,3600 

 ***** ***** ***** 
0,5431     0,5431 

 ***** ***** ***** 
  0,7224   0,7224 

 ***** ***** ***** 
0,5423     0,5423 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,8468   0,8468 

 ***** ***** ***** 
0,4744     0,4744 

 ***** ***** ***** 
  0,2824   0,2824 

 ***** ***** ***** 
0,4628     0,4628 

 ***** ***** ***** 
  0,4024   0,4024 

 



***** ***** ***** 
0,4250     0,4250 

 ***** ***** ***** 
    0,4440 0,4440 

 ***** ***** ***** 
0,3061     0,3061 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5584     0,5584 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,4169     0,4169 

 ***** ***** ***** 
  0,6000   0,6000 

 ***** ***** ***** 
0,5186     0,5186 

 ***** ***** ***** 
  0,6429   0,6429 

 ***** ***** ***** 
0,5387     0,5387 

 ***** ***** ***** 
    0,4382 0,4382 

 ***** ***** ***** 
0,5408     0,5408 

 ***** ***** ***** 
  0,8468   0,8468 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
0,5502     0,5502 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,5319     0,5319 

 ***** ***** ***** 
  0,5318   0,5318 

 ***** ***** ***** 
0,4745     0,4745 

 ***** ***** ***** 
  0,2850   0,2850 

 ***** ***** ***** 
0,4061     0,4061 

 ***** ***** ***** 
  0,4815   0,4815 

 ***** ***** ***** 
0,5707     0,5707 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5572     0,5572 

 ***** ***** ***** 
  0,3233   0,3233 

 ***** ***** ***** 
0,4125     0,4125 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,6087     0,6087 

 ***** ***** ***** 
  0,6298   0,6298 

 ***** ***** ***** 
0,5030     0,5030 

 ***** ***** ***** 
  0,6165   0,6165 

 ***** ***** ***** 
  0,5008   0,5008 

 ***** ***** ***** 
0,4627     0,4627 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,3062     0,3062 

 ***** ***** ***** 
  0,4540   0,4540 

 ***** ***** ***** 
0,5513     0,5513 

 ***** ***** ***** 
  0,2142   0,2142 

 ***** ***** ***** 
  0,4815   0,4815 

 ***** ***** ***** 
0,5581     0,5581 

 ***** ***** ***** 
  0,5792   0,5792 

 



***** ***** ***** 
0,6557     0,6557 

 ***** ***** ***** 
  0,3505   0,3505 

 ***** ***** ***** 
0,5426     0,5426 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,5796   0,5796 

 ***** ***** ***** 
0,4314     0,4314 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5719     0,5719 

 ***** ***** ***** 
  0,4932   0,4932 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,4038     0,4038 

 ***** ***** ***** 
  0,4951   0,4951 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5977     0,5977 

 ***** ***** ***** 
    0,4441 0,4441 

 ***** ***** ***** 
0,5106     0,5106 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,7299     0,7299 

 ***** ***** ***** 
  0,3254   0,3254 

 ***** ***** ***** 
0,7659     0,7659 

 ***** ***** ***** 
  0,6295   0,6295 

 ***** ***** ***** 
0,5933     0,5933 

 ***** ***** ***** 
  0,4308   0,4308 

 ***** ***** ***** 
0,5445     0,5445 

 ***** ***** ***** 
  0,5042   0,5042 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,6581   0,6581 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,7946     0,7946 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5460     0,5460 

 ***** ***** ***** 
  0,6297   0,6297 

 ***** ***** ***** 
0,6302     0,6302 

 ***** ***** ***** 
  0,7836   0,7836 

 ***** ***** ***** 
0,5381     0,5381 

 ***** ***** ***** 
  0,6893   0,6893 

 ***** ***** ***** 
0,4745     0,4745 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 



***** ***** ***** 
0,5931     0,5931 

 ***** ***** ***** 
  0,2822   0,2822 

 ***** ***** ***** 
0,5015     0,5015 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,4743     0,4743 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,6462     0,6462 

 ***** ***** ***** 
  0,8984   0,8984 

 ***** ***** ***** 
1,1577     1,1577 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,7013     0,7013 

 ***** ***** ***** 
  0,6298   0,6298 

 ***** ***** ***** 
0,5422     0,5422 

 ***** ***** ***** 
  0,3469   0,3469 

 ***** ***** ***** 
0,6326     0,6326 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5423     0,5423 

 ***** ***** ***** 
  0,6637   0,6637 

 ***** ***** ***** 
0,7301     0,7301 

 ***** ***** ***** 
  0,6299   0,6299 

 ***** ***** ***** 
0,4314     0,4314 

 ***** ***** ***** 
  0,6215   0,6215 

 ***** ***** ***** 
0,5423     0,5423 

 ***** ***** ***** 
  0,3621   0,3621 

 ***** ***** ***** 
0,5491     0,5491 

 ***** ***** ***** 
  0,5245   0,5245 

 ***** ***** ***** 
0,4745     0,4745 

 ***** ***** ***** 
    0,4223 0,4223 

 ***** ***** ***** 
0,5933     0,5933 

 ***** ***** ***** 
    0,3601 0,3601 

 ***** ***** ***** 
0,4577     0,4577 

 ***** ***** ***** 
  0,7222   0,7222 

 ***** ***** ***** 
0,1987     0,1987 

 ***** ***** ***** 
0,3155     0,3155 

 ***** ***** ***** 
  0,5261   0,5261 

 ***** ***** ***** 
0,4313     0,4313 

 ***** ***** ***** 
    0,4367 0,4367 

 ***** ***** ***** 
0,4373     0,4373 

 ***** ***** ***** 
  0,6297   0,6297 

 ***** ***** ***** 
0,4623     0,4623 

 ***** ***** ***** 
  0,5451   0,5451 

 ***** ***** ***** 
0,5440     0,5440 

 ***** ***** ***** 
  0,6404   0,6404 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 



***** ***** ***** 
0,5424     0,5424 

 ***** ***** ***** 
  0,6294   0,6294 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,4601     0,4601 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,5250   0,5250 

 ***** ***** ***** 
0,4434     0,4434 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5423     0,5423 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,4126     0,4126 

 ***** ***** ***** 
    0,3344 0,3344 

 ***** ***** ***** 
0,4744     0,4744 

 ***** ***** ***** 
  0,4813   0,4813 

 ***** ***** ***** 
0,4126     0,4126 

 ***** ***** ***** 
    0,4439 0,4439 

 ***** ***** ***** 
0,4753     0,4753 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,4501     0,4501 

 ***** ***** ***** 
  0,6298   0,6298 

 ***** ***** ***** 
0,4126     0,4126 

 ***** ***** ***** 
  0,6920   0,6920 

 ***** ***** ***** 
0,4745     0,4745 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,4126     0,4126 

 ***** ***** ***** 
  0,6151   0,6151 

 ***** ***** ***** 
0,5091     0,5091 

 ***** ***** ***** 
  0,6298   0,6298 

 ***** ***** ***** 
0,5455     0,5455 

 ***** ***** ***** 
  0,5243   0,5243 

 ***** ***** ***** 
0,3062     0,3062 

 ***** ***** ***** 
  0,6336   0,6336 

 ***** ***** ***** 
0,5424     0,5424 

 ***** ***** ***** 
  0,3229   0,3229 

 ***** ***** ***** 
1,2496     1,2496 

 ***** ***** ***** 
  0,6638   0,6638 

 ***** ***** ***** 
1,2394     1,2394 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
    0,4440 0,4440 

 ***** ***** ***** 
0,4381     0,4381 

 ***** ***** ***** 
  0,8121   0,8121 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,3367   0,3367 

 



***** ***** ***** 
0,4126     0,4126 

 ***** ***** ***** 
    0,4441 0,4441 

 ***** ***** ***** 
0,4133     0,4133 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,4662     0,4662 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5322     0,5322 

 ***** ***** ***** 
  0,7219   0,7219 

 ***** ***** ***** 
0,5304     0,5304 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,3461   0,3461 

 ***** ***** ***** 
0,4499     0,4499 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5423     0,5423 

 ***** ***** ***** 
  0,6297   0,6297 

 ***** ***** ***** 
0,5192     0,5192 

 ***** ***** ***** 
  0,5802   0,5802 

 ***** ***** ***** 
0,6249     0,6249 

 ***** ***** ***** 
    0,4441 0,4441 

 ***** ***** ***** 
0,3062     0,3062 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5511     0,5511 

 ***** ***** ***** 
  0,5011   0,5011 

 ***** ***** ***** 
0,5438     0,5438 

 ***** ***** ***** 
    0,3700 0,3700 

 ***** ***** ***** 
0,5262     0,5262 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,6365     0,6365 

 ***** ***** ***** 
  0,7211   0,7211 

 ***** ***** ***** 
0,4127     0,4127 

 ***** ***** ***** 
  0,3890   0,3890 

 ***** ***** ***** 
0,3101     0,3101 

 ***** ***** ***** 
0,6342     0,6342 

 ***** ***** ***** 
  0,6637   0,6637 

 ***** ***** ***** 
0,5931     0,5931 

 ***** ***** ***** 
  0,7139   0,7139 

 ***** ***** ***** 
0,5742     0,5742 

 ***** ***** ***** 
  0,6297   0,6297 

 ***** ***** ***** 
0,5627     0,5627 

 ***** ***** ***** 
    0,4441 0,4441 

 ***** ***** ***** 
0,5506     0,5506 

 ***** ***** ***** 
  0,7136   0,7136 

 ***** ***** ***** 
0,5411     0,5411 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 



***** ***** ***** 
0,4770     0,4770 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5426     0,5426 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,5285     0,5285 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,5224     0,5224 

 ***** ***** ***** 
  0,5012   0,5012 

 ***** ***** ***** 
0,5425     0,5425 

 ***** ***** ***** 
    0,3601 0,3601 

 ***** ***** ***** 
0,4745     0,4745 

 ***** ***** ***** 
  0,7395   0,7395 

 ***** ***** ***** 
0,5932     0,5932 

 ***** ***** ***** 
  0,7223   0,7223 

 ***** ***** ***** 
0,5534     0,5534 

 ***** ***** ***** 
  0,3302   0,3302 

 ***** ***** ***** 
0,6278     0,6278 

 ***** ***** ***** 
    0,3601 0,3601 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,3790     0,3790 

 ***** ***** ***** 
  0,8916   0,8916 

 ***** ***** ***** 
0,3356     0,3356 

 ***** ***** ***** 
  0,5041   0,5041 

 ***** ***** ***** 
0,5484     0,5484 

 ***** ***** ***** 
  0,6297   0,6297 

 ***** ***** ***** 
0,3615     0,3615 

 ***** ***** ***** 
  0,3709   0,3709 

 ***** ***** ***** 
0,4745     0,4745 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,4314     0,4314 

 ***** ***** ***** 
  0,6298   0,6298 

 ***** ***** ***** 
0,5426     0,5426 

 ***** ***** ***** 
  0,6217   0,6217 

 ***** ***** ***** 
0,5458     0,5458 

 ***** ***** ***** 
  0,6701   0,6701 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,5423     0,5423 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5931     0,5931 

 ***** ***** ***** 
  0,6282   0,6282 

 ***** ***** ***** 
0,4313     0,4313 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 



***** ***** ***** 
0,5289     0,5289 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,3743     0,3743 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,3102     0,3102 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,7623     0,7623 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5931     0,5931 

 ***** ***** ***** 
  0,7064   0,7064 

 ***** ***** ***** 
0,6415     0,6415 

 ***** ***** ***** 
  0,1703   0,1703 

 ***** ***** ***** 
  0,4594   0,4594 

 ***** ***** ***** 
0,5387     0,5387 

 ***** ***** ***** 
  0,3369   0,3369 

 ***** ***** ***** 
0,5589     0,5589 

 ***** ***** ***** 
  0,6297   0,6297 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,6298   0,6298 

 ***** ***** ***** 
0,7641     0,7641 

 ***** ***** ***** 
  0,6297   0,6297 

 ***** ***** ***** 
0,4743     0,4743 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,6146     0,6146 

 ***** ***** ***** 
  0,6473   0,6473 

 ***** ***** ***** 
0,3814     0,3814 

 ***** ***** ***** 
  0,1389   0,1389 

 ***** ***** ***** 
  0,1844   0,1844 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,3854   0,3854 

 ***** ***** ***** 
0,5934     0,5934 

 ***** ***** ***** 
  0,6365   0,6365 

 ***** ***** ***** 
0,4744     0,4744 

 ***** ***** ***** 
  0,8469   0,8469 

 ***** ***** ***** 
0,4127     0,4127 

 ***** ***** ***** 
  0,7169   0,7169 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,5544   0,5544 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,2881   0,2881 

 ***** ***** ***** 
0,4091     0,4091 

 ***** ***** ***** 
  0,4729   0,4729 

 ***** ***** ***** 
0,4927     0,4927 

 ***** ***** ***** 
  0,5369   0,5369 

 ***** ***** ***** 
0,5193     0,5193 

 



***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5332     0,5332 

 ***** ***** ***** 
  0,3761   0,3761 

 ***** ***** ***** 
0,5567     0,5567 

 ***** ***** ***** 
  0,5481   0,5481 

 ***** ***** ***** 
0,5537     0,5537 

 ***** ***** ***** 
  0,7572   0,7572 

 ***** ***** ***** 
0,5390     0,5390 

 ***** ***** ***** 
  0,3665   0,3665 

 ***** ***** ***** 
0,5432     0,5432 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,7299     0,7299 

 ***** ***** ***** 
  0,5359   0,5359 

 ***** ***** ***** 
0,5541     0,5541 

 ***** ***** ***** 
    0,4441 0,4441 

 ***** ***** ***** 
0,4745     0,4745 

 ***** ***** ***** 
  0,8352   0,8352 

 ***** ***** ***** 
0,5423     0,5423 

 ***** ***** ***** 
  0,6298   0,6298 

 ***** ***** ***** 
0,6139     0,6139 

 ***** ***** ***** 
  0,5843   0,5843 

 ***** ***** ***** 
0,5252     0,5252 

 ***** ***** ***** 
  0,4260   0,4260 

 ***** ***** ***** 
  0,6903   0,6903 

 ***** ***** ***** 
0,3062     0,3062 

 ***** ***** ***** 
  0,7023   0,7023 

 ***** ***** ***** 
0,6446     0,6446 

 ***** ***** ***** 
  0,3231   0,3231 

 ***** ***** ***** 
0,5473     0,5473 

 ***** ***** ***** 
    1,1615 1,1615 

 ***** ***** ***** 
0,4551     0,4551 

 ***** ***** ***** 
    0,4440 0,4440 

 ***** ***** ***** 
0,5459     0,5459 

 ***** ***** ***** 
  0,7223   0,7223 

 ***** ***** ***** 
0,5007     0,5007 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,5563     0,5563 

 ***** ***** ***** 
  0,6296   0,6296 

 ***** ***** ***** 
0,5399     0,5399 

 ***** ***** ***** 
  0,6230   0,6230 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,5525   0,5525 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,4846     0,4846 

 ***** ***** ***** 
  0,6638   0,6638 

 



***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,3615   0,3615 

 ***** ***** ***** 
0,7175     0,7175 

 ***** ***** ***** 
  0,7117   0,7117 

 ***** ***** ***** 
0,5583     0,5583 

 ***** ***** ***** 
  0,4883   0,4883 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,5113   0,5113 

 ***** ***** ***** 
0,6945     0,6945 

 ***** ***** ***** 
  0,1406   0,1406 

 ***** ***** ***** 
  0,1825   0,1825 

 ***** ***** ***** 
0,7300     0,7300 

 ***** ***** ***** 
0,4949     0,4949 

 ***** ***** ***** 
  0,6432   0,6432 

 ***** ***** ***** 
0,5581     0,5581 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
0,5582     0,5582 

 ***** ***** ***** 
  0,2823   0,2823 

 ***** ***** ***** 
0,4313     0,4313 

 ***** ***** ***** 
  0,8469   0,8469 

 ***** ***** ***** 
0,4746     0,4746 

 ***** ***** ***** 
    0,4439 0,4439 

 ***** ***** ***** 
0,4745     0,4745 

 ***** ***** ***** 
  0,3232   0,3232 

 ***** ***** ***** 
121,9937 102,3782 9,4579 233,8298 

  

 

 

Начальник управління земельних відносин                           Н.І. Біленець 

  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1312 

ХLV сесія                              VІІ скликання  
 

від 10.10.2019 року 
 

Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою щодо  

встановлення меж земельних ділянок  в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільського- 

сподарського виробництва з метою передачі в 

користування на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Олевськ Агро», зареєстрованого за адресою: 

вул.Набережна,39, с.Кам’янка, Олевський р-н, Житомирська область, керуючись 

ст.12, пунктами 9, 16, 17 Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу 

України, cт. ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 5, 13 

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

власникам земельних ділянок (паїв)», Законом України від 10.07.2018 № 2498-VІІІ 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ТОВ «Олевськ Агро» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок (нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв)) в натурі (на місцевості), що передаються 

в оренду, загальною площею 133,9145 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) із земель 

сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Олевської міської 

ради (в адміністративних межах бувшої Сущанської сільської ради) Житомирської 

області за межами населеного пункту, згідно додатку.  

2. ТОВ «Олевськ Агро» в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, 

що є виконавцем робіт по виготовленню технічної документації. 

3. ТОВ «Олевськ Агро» в місячний термін подати на затвердження розроблену у 

відповідності до чинного законодавства технічну документацію щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі в користування на умовах оренди погоджену у 

встановленому законодавством порядку на чергову сесію міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова               О.В. Омельчук  



                                                           Додаток  
                                                                                   до рішення ХLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

                                                                                   від 10.10.2019 року №1312   «Про надання дозволу на розроблення  

                                                                                   технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

                                                                                   земельних ділянок  в натурі (на місцевості) для ведення 

                                                                                   товарного сілськогосподарського виробництва з метою 

                                                                                   передачі в користування на умовах оренди». 

 

№ 

п/п Землевласник 

№ 

сертифікату 

або № паю  Кадастровий номер 

Рілля, 

га 

Сіножаті, 

га 

Пасовища, 

га Всього, га 

1 ***** ***** ***** 0,4746     0,4746 

2 ***** ***** *****   0,3231   0,3231 

3 ***** ***** ***** 0,587     0,587 

4 ***** ***** *****   0,5628   0,5628 

5 ***** ***** ***** 0,4745     0,4745 

6 ***** ***** *****   0,3232   0,3232 

7 ***** ***** ***** 0,4352     0,4352 

8 ***** ***** *****   0,2823   0,2823 

9 ***** ***** ***** 0,4414     0,4414 

10 ***** ***** ***** 0,4239     0,4239 

11 ***** ***** ***** 0,1303     0,1303 

12 ***** ***** *****   0,3231   0,3231 

13 ***** ***** ***** 0,5423     0,5423 

14 ***** ***** *****   0,6908   0,6908 

15 ***** ***** *****   0,5282   0,5282 

16 ***** ***** ***** 0,5426     0,5426 

17 ***** ***** *****   0,3231   0,3231 

18 ***** ***** ***** 0,5582     0,5582 

19 ***** ***** *****   0,3231   0,3231 

20 ***** ***** ***** 0,4079     0,4079 

21 ***** ***** *****   0,3564   0,3564 

22 ***** ***** ***** 0,4126     0,4126 

23 ***** ***** *****   0,7335   0,7335 

24 ***** ***** ***** 0,4126     0,4126 

25 ***** ***** *****   0,2823   0,2823 

26 ***** ***** ***** 0,5497     0,5497 

27 ***** ***** ***** 0,4314     0,4314 

28 ***** ***** *****   0,7407   0,7407 

29 ***** ***** ***** 0,4745     0,4745 

30 ***** ***** ***** 0,5577     0,5577 

31 ***** ***** *****   0,2823   0,2823 

32 ***** ***** ***** 0,5566     0,5566 

33 ***** ***** *****   0,3232   0,3232 

34 ***** ***** ***** 0,4039     0,4039 

35 ***** ***** *****   0,4218   0,4218 

36 ***** ***** ***** 0,4333     0,4333 

37 ***** ***** *****   0,8403   0,8403 

38 ***** ***** ***** 0,4672     0,4672 



39 ***** ***** *****   0,6756   0,6756 

40 ***** ***** ***** 0,4525     0,4525 

41 ***** ***** *****   0,4169   0,4169 

42 ***** ***** ***** 0,4607     0,4607 

43 ***** ***** ***** 0,4745     0,4745 

44 ***** ***** *****   0,614   0,614 

45 ***** ***** ***** 0,5521     0,5521 

46 ***** ***** *****   0,7223   0,7223 

47 ***** ***** ***** 0,4038     0,4038 

48 ***** ***** *****   0,6261   0,6261 

49 ***** ***** ***** 0,5583     0,5583 

50 ***** ***** *****   0,7224   0,7224 

51 ***** ***** ***** 0,465     0,465 

52 ***** ***** *****   0,6295   0,6295 

53 ***** ***** ***** 0,7572     0,7572 

54 ***** ***** *****   2,3248   2,3248 

55 ***** ***** ***** 0,4187     0,4187 

56 ***** ***** *****   0,2823   0,2823 

57 ***** ***** ***** 0,5583     0,5583 

58 ***** ***** *****   0,3302   0,3302 

59 ***** ***** ***** 0,5549     0,5549 

60 ***** ***** *****   0,6434   0,6434 

61 ***** ***** ***** 0,5583     0,5583 

62 ***** ***** ***** 0,8495     0,8495 

63 ***** ***** *****   0,5828   0,5828 

64 ***** ***** ***** 0,5582     0,5582 

65 ***** ***** *****   0,3231   0,3231 

66 ***** ***** ***** 0,4149     0,4149 

67 ***** ***** *****     0,4441 0,4441 

68 ***** ***** ***** 0,5566     0,5566 

69 ***** ***** *****   1,1688   1,1688 

70 ***** ***** ***** 0,5417     0,5417 

71 ***** ***** *****   0,3231   0,3231 

72 ***** ***** ***** 0,554     0,554 

73 ***** ***** *****   0,6101   0,6101 

74 ***** ***** ***** 0,4806     0,4806 

75 ***** ***** *****   0,3232   0,3232 

76 ***** ***** ***** 0,4748     0,4748 

77 ***** ***** *****   0,2469   0,2469 

78 ***** ***** *****   0,0763   0,0763 

79 ***** ***** ***** 0,7301     0,7301 

80 ***** ***** ***** 0,5423     0,5423 

81 ***** ***** *****   0,6375   0,6375 

82 ***** ***** *****   2,4559   2,4559 

83 ***** ***** ***** 0,4433     0,4433 



84 ***** ***** *****   0,6298   0,6298 

85 ***** ***** ***** 0,73     0,73 

86 ***** ***** *****   0,865   0,865 

87 ***** ***** ***** 
0.4745 

га 
    0.4745 га 

88 ***** ***** *****     0.4443 га 0.4443 га 

89 ***** ***** *****     0.4441 га 0.4441 га 

90 ***** ***** *****   0.2823 га   0.2823 га 

91 ***** ***** *****   
    0.2823 

га 
  0.2823 га 

92 ***** ***** *****   0.3563 га   0.3563 га 

93 ***** ***** *****   0.2823 га   0.2823 га 

94 ***** ***** ***** 
0.4106 

га 
    0.4106 га 

95 ***** ***** ***** 
0.4187 

га 
    0.4187 га 

96 ***** ***** ***** 
0.4672 

га 
    0.4672 га 

97 ***** ***** *****   0.4169 га   0.4169 га 

98 ***** ***** *****   0.4218 га   0.4218 га 

99 ***** ***** *****   0.4251 га   0.4251 га 

100 ***** ***** *****   0.3232 га   0.3232 га 

101 ***** ***** *****   0.2822 га   0.2822 га 

102 ***** ***** ***** 
0.4079 

га 
    0.4079 га 

103 ***** ***** ***** 
0.4039 

га 
    0.4039 га 

104 ***** ***** ***** 
0.4038 

га 
    0.4038 га 

105 ***** ***** ***** 
0.4607 

га 
    0.4607 га 

106 ***** ***** ***** 
0.4149 

га 
    0.4149 га 

107 ***** ***** *****   0.2823 га   0.2823 га 

108 ***** ***** ***** 
0.4333 

га 
    0.4333 га 

109 ***** ***** ***** 
0.4126 

га 
    0.4126 га 

110 ***** ***** ***** 
0.4126 

га 
    0.4126 га 

111 ***** ***** ***** 
0.4433 

га 
    0.4433 га 

112 ***** ***** ***** 
0.4524 

га 
    0.4524 га 

113 ***** ***** *****   0.6298 га   0.6298 га 

114 ***** ***** *****   0.6298 га   0.6298 га 

115 ***** ***** *****   0.7335 га   0.7335 га 

116 ***** ***** *****   0.8403 га   0.8403 га 

117 ***** ***** *****   0.6756 га   0.6756 га 

118 ***** ***** ***** 
0.5582 

га 
    0.5582 га 

119 ***** ***** ***** 
0.554 

га 
    0.554 га 

120 ***** ***** ***** 
0.5498 

га 
    0.5498 га 

121 ***** ***** ***** 
0.4413 

га 
    0.4413 га 

122 ***** ***** ***** 
0.5421 

га 
    0.5421 га 

123 ***** ***** ***** 
0.4806 

га 
    0.4806 га 

124 ***** ***** ***** 
0.4352 

га 
    0.4352 га 

125 ***** ***** ***** 
0.4315 

га 
    0.4315 га 



126 ***** ***** ***** 
0.4314 

га 
    0.4314 га 

127 ***** ***** *****   0.6261 га   0.6261 га 

128 ***** ***** *****   0.6756 га   0.6756 га 

129 ***** ***** *****   0.7576 га   0.7576 га 

130 ***** ***** *****   0.8222 га   0.8222 га 

131 ***** ***** ***** 
0.5417 

га 
    0.5417 га 

132 ***** ***** ***** 
0.8495 

га 
    0.8495 га 

133 ***** ***** ***** 
0.6936 

га 
    0.6936 га 

134 ***** ***** ***** 
0.4745 

га 
    0.4745 га 

135 ***** ***** ***** 
0.4745 

га 
    0.4745 га 

136 ***** ***** ***** 
0.4745 

га 
    0.4745 га 

137 ***** ***** ***** 
0.4746 

га 
    0.4746 га 

138 ***** ***** ***** 
0.4745 

га 
    0.4745 га 

139 ***** ***** ***** 
0.4748 

га 
    0.4748 га 

140 ***** ***** *****        0.516 га   0.516 га 

141 ***** ***** *****   
     0.5828 

га 
  0.5828 га 

142 ***** ***** *****   
     0.5409 

га 
  0.5409 га 

143 ***** ***** *****        0.614 га   0.614 га 

144 ***** ***** *****   
     0.6433 

га 
  0.6433 га 

145 ***** ***** *****   
     0.6101 

га 
  0.6101 га 

146 ***** ***** *****   
     0.5282 

га 
  0.5282 га 

147 ***** ***** *****   
     0.5628 

га 
  0.5628 га 

148 ***** ***** *****   
     0.5722 

га 
  0.5722 га 

149 ***** ***** *****   
     0.5012 

га 
  0.5012 га 

150 ***** ***** *****   
     0.3302 

га 
  0.3302 га 

151 ***** ***** *****   
     0.3232 

га 
  0.3232 га 

152 ***** ***** ***** 
0.465 

га 
    0.465 га 

153 ***** ***** *****   
    0.3232 

га 
  0.3232 га 

154 ***** ***** *****   
     0.3231 

га 
  0.3231 га 

155 ***** ***** *****   
     0.5892 

га 
  0.5892 га 

156 ***** ***** ***** 
0.5577 

га 
    0.5577 га 

157 ***** ***** ***** 
0.4314 

га 
    0.4314 га 

158 ***** ***** *****   
     0.7223 

га 
  0.7223 га 

159 ***** ***** *****   
     0.7224 

га 
  0.7224 га 

160 ***** ***** *****   
     0.7757 

га 
  0.7757 га 

161 ***** ***** *****   
     0.7223 

га 
  0.7223 га 

162 ***** ***** *****   
     0.7223 

га 
  0.7223 га 

163 ***** ***** *****   
     0.7224 

га 
  0.7224 га 

164 ***** ***** *****   
     0.7408 

га 
  0.7408 га 

165 ***** ***** *****   
     1.1688 

га 
  1.1688 га 



166 ***** ***** *****   
     1.0039 

га 
  1.0039 га 

167 ***** ***** *****   
     0.8468 

га 
  0.8468 га 

168 ***** ***** *****      0.3231 га   0.3231 га 

169 ***** ***** *****      0.3231 га   0.3231 га 

170 ***** ***** *****      0.3232 га   0.3232 га 

171 ***** ***** *****      0.3232 га   0.3232 га 

172 ***** ***** *****      0.3232 га   0.3232 га 

173 ***** ***** *****   
    0.32302 

га 
  0.3232 га 

174 ***** ***** *****    0.3232 га   0.3232 га 

175 ***** ***** *****   0.3231 га   0.3231 га 

176 ***** ***** *****   0.3232 га   0.3232 га 

177 ***** ***** *****   0.2469 га   0.2469 га 

178 ***** ***** *****   0.0763 га   0.0763 га 

179 ***** ***** *****   0.3232 га   0.3232 га 

180 ***** ***** *****   0.3231 га   0.3231 га 

181 ***** ***** *****   0.1691 га     0.1691 га 

182 ***** ***** *****   0.3002 га   0.3002 га 

183 ***** ***** *****   0.1758 га   0.1758 га 

184 ***** ***** *****   0.4573 га   0.4573 га 

185 ***** ***** *****   0.6691 га   0.6691 га 

186 ***** ***** *****   0.6297 га   0.6297 га 

187 ***** ***** *****   0.6297 га   0.6297 га 

188 ***** ***** *****   0.6297 га   0.6297 га 

189 ***** ***** *****   0.6475 га   0.6475 га 

190 ***** ***** ***** 
0.5583 

га 
    0.5583 га 

191 ***** ***** ***** 
0.5584 

га 
      0.5584 га 

192 ***** ***** ***** 
0.5582 

га 
    0.5582 га 

193 ***** ***** ***** 
0.5582 

га 
    0.5582 га 

194 ***** ***** ***** 
0.5582 

га 
    0.5582 га 

195 ***** ***** ***** 
0.5583 

га 
    0.5583 га 

196 ***** ***** ***** 
0.5582 

га 
    0.5582 га 

197 ***** ***** ***** 
0.4239 

га 
    0.4239 га 

198 ***** ***** ***** 
0.5583 

га 
    0.5583 га 

199 ***** ***** ***** 
0.1303 

га 
    0.1303 га 

200 ***** ***** ***** 
0.5423 

га 
    0.5423 га 

201 ***** ***** ***** 
0.5521 

га 
    0.5521 га 

202 ***** ***** ***** 
0.5517 

га 
    0.5517 га 

203 ***** ***** ***** 
0.5497 

га 
    0.5497 га 

204 ***** ***** ***** 
0.7572 

га 
    0.7572 га 

205 ***** ***** ***** 
0.5583 

га 
    0.5583 га 

206 ***** ***** ***** 
0.5423 

га 
    0.5423 га 

207 ***** ***** ***** 
0.5423 

га 
    0.5423 га 



208 ***** ***** ***** 
0.5423 

га 
    0.5423 га 

209 ***** ***** *****   0.6295 га   0.6295 га 

210 ***** ***** *****   0.9632 га   0.9632 га 

211 ***** ***** *****   0.8351 га   0.8351 га 

212 ***** ***** *****   0.6375 га   0.6375 га 

213 ***** ***** *****   0.5012 га   0.5012 га 

214 ***** ***** ***** 
0.5426 

га 
    0.5426 га 

215 ***** ***** ***** 
0.6684 

га 
    0.6684 га 

216 ***** ***** ***** 
0.4532 

га 
    0.4532 га 

217 ***** ***** ***** 
    

0.6140 

га 

      0.614 га 

218 ***** ***** ***** 
0.7301 

га 
      0.7301 га 

219 ***** ***** ***** 
0.7301 

га 
    0.7301 га 

220 ***** ***** ***** 
    

0.7300 

га 

      0.7300 га 

221 ***** ***** ***** 
    

0.7300 

га 

      0.7300 га 

222 ***** ***** ***** 
    

0.7300 

га 

      0.7300 га 

223 ***** ***** ***** 
    

0.7301 
га 

      0.7301 га 

224 ***** ***** ***** 
    

0.7300 
га 

      0.7300 га 

225 ***** ***** ***** 
    

0.7300 
га 

      0.7300 га 

226 ***** ***** ***** 
    

0.2769 

га 

      0.2769 га 

227 ***** ***** ***** 
    

0.5583 

га 

      0.5583 га 

228 ***** ***** ***** 
    

0.5583 

га 

      0.5583 га 

229 ***** ***** ***** 
    

0.5932 

га 

      0.5932 га 

230 ***** ***** ***** 
    

0.2889 
га 

      0.2889 га 

231 ***** ***** *****   2.3248 га     2.3248 га 

232 ***** ***** *****   0.6908 га     0.6908 га 

233 ***** ***** ***** 
    

0.2627 

га 

      0.2627 га 

234 ***** ***** ***** 
    

0.5423 

га 

      0.5423 га 

235 ***** ***** ***** 
    

0.5424 
га 

    0.5424 га 

236 ***** ***** ***** 
    

0.5423 
га 

    0.5423 га 

237 ***** ***** ***** 
    

0.5422 

га 

    0.5422 га 

238 ***** ***** ***** 
    

0.5423 

га 

    0.5423 га 

239 ***** ***** ***** 
    

0.5423 
    0.5423 га 



га 

240 ***** ***** ***** 
    

0.5424 

га 

    0.5424 га 

241 ***** ***** *****   0.3231 га   0.3231 га 

242 ***** ***** *****   0.3232 га   0.3232 га 

243 ***** ***** *****   0.3231 га   0.3231 га 

244 ***** ***** *****   0.3232 га   0.3232 га 

245 ***** ***** *****   0.3231 га   0.3231 га 

246 ***** ***** *****   0.3231 га   0.3231 га 

247 ***** ***** *****   0.3232 га   0.3232 га 

248 ***** ***** *****   0.3231 га   0.3231 га 

249 ***** ***** *****   0.3231 га   0.3231 га 

250 ***** ***** *****   0.3232 га   0.3232 га 

251 ***** ***** *****   0.3231 га   0.3231 га 

252 ***** ***** *****   0.3232 га   0.3232 га 

253 ***** ***** *****   0.3232 га   0.3232 га 

254 ***** ***** *****   0.5008 га   0.5008 га 

   ВСЬОГО:           
133,9145 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин           Н.І. Біленець  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1313 

ХLV сесія                                  VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про затвердження переліку земельних ділянок 

призначених для продажу права оренди 

на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами 

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду в 

ринкових умовах та поповнення міського бюджету, враховуючи інвестиційну 

привабливість земельних ділянок, відповідно до статей 12, 83, 122, 124, 127, 134-

139, п.21 Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України Земельного 

кодексу України, Закону «Про оренду землі», Закону України «Про державну 

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

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

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

надзвичайних ситуацій, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити перелік земельних ділянок комунальної власності Олевської міської 

ради Житомирської області для продажу права оренди на земельних торгах у формі 

аукціону  окремими лотами в місті Олевськ, кадастровий номер 

1824488000:05:000:0353, загальна площа 3,9635 га, (для ведення фермерського 

господарства), яка розташована на території  Олевської міської ради Житомирської 

області (за межами населеного пункту на території колишньої Юровської сільської 

ради).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     О.В. Омельчук  

 

 

  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1314 

ХLІV сесія                                VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення в натурі 

(на місцевості) для ведення фермерського 

господарства та виготовлення агрохімічного 

паспорта поля земельної ділянки 

 

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного фонду в 

ринкових умовах та поповнення міського бюджету, враховуючи інвестиційну 

привабливість земельної ділянки, відповідно до статей 12, 83, 122, 124, 127, 134-139 

Земельного кодексу України, Закону «Про оренду землі», Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.135, 136 

Земельного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти договір про підготовку лоту до продажу права оренди земельної ділянки 

на земельних торгах (аукціоні) та проведення земельних торгів (аукціону) з 

Житомирською товарною агропромисловою біржею (Виконавець). 

2. Уповноважити Виконавця земельних торгів здійснити дії щодо підготовки лоту та 

проведення земельних торгів у формі аукціону щодо продажу права оренди 

земельної ділянки. 

3. Надати дозвіл Виконавцю земельних торгів на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення в натурі (на 

місцевості) для ведення фермерського господарства (Код 01.02 за КВЦПЗ) з метою 

продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні), розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області, за межами населеного пункту с. 

Юрове, загальною площею 3,9635 га, кадастровий номер1824488000:05:000:0353. 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою подати на затвердження 

чергової сесії міської ради. 



5. Надати згоду Виконавцю земельних торгів на замовлення агрохімічного паспорта 

земельної ділянки. 

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                                                               О.В. Омельчук  
  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1315 

ХLV сесія                             VІІ скликання  
 

від 10.10.2019 року 
 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок  

сільськогосподарського призначення 

 

З метою впорядкування угідь, забезпечення ведення Державного земельного 

кадастру та здійснення контролю за використанням і охороною земель Олевської 

міської ради, відповідно до ст.ст. 12, 93, 122, 184, п.21 Розділу Х Перехідних 

положень Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 35 Закону України «Про 

землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року №476 

«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись 

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

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок сільського- 

сподарського призначення та надати дозвіл на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Олевської міської 

ради Житомирської області за межами нселеного пункту с. Копище, із формуванням 

земельних ділянок: 

- Олевська міська рада Житомирської області (за межами населеного пункту на 

території колишньої Копищенської сільської ради) – орієнтовна площа - 18,0 

га землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ); 

- Олевська міська рада Житомирської області (за межами населеного пункту на 

території колишньої Копищенської сільської ради) – орієнтовна площа - 19,0 

га землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ);   

- Олевська міська рада Житомирської області (за межами населеного пункту на 

території колишньої Копищенської сільської ради) – орієнтовна площа - 17,0 

га землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ);   

- Олевська міська рада  Житомирської області  (за межами населеного пункту 

на території колишньої Копищенської сільської ради) – орієнтовна площа - 

12,0 га землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ).   

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

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 



3.Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки колективної власності землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                               О.В. Омельчук 

  



 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1316 

ХLV сесія              VІІ скликання  
 

від 10.10.2019 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 *****, який проживає за адресою: вул. *****, с.Соснівка, 

Олевський р-н, Житомирської 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», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити ***** проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

загальною площею 0,6938 га, кадастровий номер 1824485600:02:000:0068, з метою 

зміни цільового призначення її з коду КВЦПЗ 16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 

01.03 – для ведення особистого селянського господарства, яка розташована на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного 

пункту с .Майдан, який розроблений ФОП СЕРЕДА О.В. 

1.1. Передати *****, безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 

0,6938 га, кадастровий номер1824485600:02:000:0068, для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Зобов’язати *****в місячний термін зареєструвати право власності на земельну 

ділянку. 

3. Попередити *****про заборону використання земельної ділянки до реєстрації 

права власності та про цільове використання земельної ділянки. 

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

достовірність та якість проекту 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 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1317 

ХLV сесія                            VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності метою передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого  

селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 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 *****на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер1824482400:08:000:0294 загальною площею 1,97 га, розташованої 

в адміністративних межах Олевської міської ради (с. Замисловичі), із земель запасу 

(Код 16.00 за КВЦПЗ).  

2. Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер1824482400:08:000:0296 загальною площею 1,97 га розташованої 

в адміністративних межах Олевської міської ради (с. Замисловичі), із земель запасу  

(Код 16.00 за КВЦПЗ). 

3. Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер1824482400:08:000:0295 загальною площею 1,97 га, розташованої 

в адміністративних межах Олевської міської ради (с. Замисловичі), із земель запасу 

(Код 16.00 за КВЦПЗ). 

4. Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 



для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер1824482400:08:000:0297, загальною площею 1,97 га,  

розташованої в адміністративних межах Олевської міської ради (с. Замисловичі), із 

земель запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

5. Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер1824482400:08:000:0298, загальною площею 1,97 га,  

розташованої в адміністративних межах Олевської міської ради (с. Замисловичі), із 

земель запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

6. Надати дозвіл  ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер1824482400:08:000:0292, загальною площею 1,97 га, 

розташованої в адміністративних межах Олевської міської ради (с. Замисловичі), із 

земель запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

7. Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер1824482400:08:000:0301загальною площею 1,97 га розташованої 

в адміністративних межах Олевської міської ради (с. Замисловичі), із земель запасу 

(Код 16.00 за КВЦПЗ). 

8. Надати дозвіл ***** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровий номер1824482400:08:000:0302, загальною площею 1,97 га, 

розташованої в адміністративних межах Олевської міської ради (с. Замисловичі), із 

земель запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

9. Громаднам *****  звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем 

робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

10. Громадянам ***** проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність, погоджений у 

встановленому законодавством  порядку подати на чергову сесію міської ради для 

затвердження. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                               О.В. Омельчук 

  



 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1318 

XLV сесія                        VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 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  – IV 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. 

Міський голова                       О.В.Омельчук  



Додаток 

до рішення ХLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

10.10.2019 року №1318   «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 86,8071 1824487600:02:000:0423 10 років 103155,07 

2 01.01 29,2373 1824487600:02:000:0424 10 років 11508,54 

3 01.01 40,6613 1824485600:06:000:0286 10 років 17761,13 



                 
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1319 

XLV сесія                        VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 

ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 

55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) із 

земель житлової забудови. 

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної документації 

із землеустрою. 

 

3. Громадянам, згідно додатку,  розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою в місячний 

термін подати на затвердження чергової сесії ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 



 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук                                                               

 

  



Додаток 
до рішення XLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

10.10.2019 року №1319 «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

 
№ 

п/

п 

 

 

 
Прізвище,ім.’я, по 

батькові 

 

 

 
Місце проживання 

 

 

 
Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 
площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 
обслуговува

ння 

житлового 
будинку, 

господарсько

го   будівель 
і  споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 ***** ***** ***** 
0,0800 0,0800 

2 ***** ***** ***** 
0,0450 0,0450 

3 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 

4 ***** ***** ***** 
0,0600 0,0600 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
        УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1320 

XLV сесія                                       VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

     

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

та для ведення особистого селянського господарства. 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства на 

підставі, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 

116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні та  враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), та для ведення особистого селянського господарства  

(Код 01.03 за КВЦПЗ). 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 



5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління земельних 

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

земельних відносин,охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                                              О.В. Омельчук 
  



                                                                                                   Додаток 

до рішення  XLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання  

від 10.10.2019 року  №  1320 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність  для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства» 

 

 

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 ведення особистого селянського господарства. 

 
 
 

 

№ 
п/п 

 
 

 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

 
 

 

Місце проживання 

 
 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

житлового 

будинку 

господарс

ьких 

будівель    

і споруд, 

га 

Для 

особист

ого 

селянсь

кого 

господа

рства, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ***** ***** ***** 
0,0887 0,0887 - 1824455100:02:036:0040 

2 ***** ***** ***** 
0,0705 0,0705 - 1824455100:01:027:0067 

3 ***** ***** ***** 
0,0630 0,0630 - 1824487602:06:002:0036 

4 ***** ***** ***** 
0,0757 0,0757 - 1824455100:02:012:0014 

5 ***** ***** ***** 
0,0918 0,0918 - 1824455100:01:023:0032 

6 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 - 1824455100:02:013:0012 

7 ***** ***** ***** 
0,0879 0,0879 - 1824455100:02:009:0020 

8 ***** ***** ***** 
0,0860 0,0860 - 1824455100:01:006:0060 

9 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - 1824484802:09:003:0016 

10 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - 1824483601:05:035:0010 

11 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - 1824456001:04:003:0010 

12 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - 1824486202:05:002:0030 

13 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - 1824481301:10:046:0006 

14 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - 1824481301:10:013:0005 

15 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - 1824481301:10:053:0004 

16 ***** ***** ***** 
0,4763 0,2500 0,2263 1824487205:16:003:0038 

1824487205:16:003:0037 

17 ***** ***** ***** 
0,0797 0,0797 - 1824455100:01:030:0074 

18 ***** ***** ***** 
0,4050 0,2500 0,1550 1824481601:05:002:0086 

1824481601:05:002:0085 

 

19 ***** ***** ***** 
0,0639 0,0639 - 1824455100:01:020:0081 

19 ***** ***** ***** 
0,6446 0,2500 0,3946 1824483601:05:046:0008 

1824483601:05:046:0007 

20 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 - 1824455100:01:035:0027 

 

 

Начальник управління земельних відносин                              Н.І. Біленець     



                 
          УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1321 

 XLV сесія                       VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва, 

для ведення особистого селянського господарства 

та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для  індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та 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 КВЦПЗ) із земель житлової 

забудови, для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ) та для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) із земель 

сільськогосподарського призначення. 

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою.   

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти землеустрою погоджені в установленому 

законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової 

сесії міської ради.    



4.Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                 О.В. Омельчук 



         Додаток 
до рішення XLV сесії міської ради  VІІ скликання від 

10.10.2019 №   1321 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  для  індивідуального садівництва,  для ведення 

особистого селянського господарства та 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, імя по батькові Місце проживання Адреса земельної ділянки  

Орієнтовн

а площа, 

га 

Для 

будівницт

ва та 

обслугову

вання  

житлового 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивіду

ального 

садівни

цтва,  

га 

Для 

ведення 

особист

ого 

селянсь

кого 

господ 

царства, 

га 

Для 

будівницт

ву 

індивідуал

ьних 

гаражів, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ***** ***** ***** 
0,0500 - 0,0500 - - 

2 ***** ***** ***** 
2,0000 - - 2,0000 - 

3 ***** ***** ***** 
0,0100 - - - 0,0100 

4 ***** ***** ***** 
0,1200 - 0,1200 - - 

5 ***** ***** ***** 
0,1200 - 0,1200 - - 

6 ***** ***** ***** 
0,0850 0,0850 - - - 

7 ***** ***** ***** 
0,3500 - - 0,3500 - 

8 ***** ***** ***** 
0,4800 - - 0,4800 - 

9 ***** ***** ***** 
0,1000 - - 0,1000 - 

10 ***** ***** ***** 
0,2000 - - 0,2000 - 

11 ***** ***** ***** 
0,1000 - 0,1000 - - 

12 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 - - - 

13 ***** ***** ***** 
0,0700 0,0700 - - - 

14 ***** ***** ***** 
0,6300 - - 0,6300 - 

15 ***** ***** ***** 
0,2700 - - 0,2700 - 

16 ***** ***** ***** 
0,1200 - 0,1200 - - 

17 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 - - - 

18 ***** ***** ***** 
0,0800 - 0,0800 - - 

19 ***** ***** ***** 
0,2500 - - 0,2500  

20 ***** ***** ***** 
0,2200 0,2200 - - - 

21 ***** ***** ***** 
0,5000 - - 0,5000 - 

22 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 - - - 

23 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 - - - 

Начальник управління земельних відносин                                                           Н.І. Біленець  



                                                                     
           УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1322 

XLV сесія                        VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для індивідуального садівництва та для ведення особистого 

селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва та для 

ведення особистого селянського господарства,  керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 

121, 122  Земельного кодексу України ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), для індивідуального 

садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 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 та для ведення особистого селянського господарства.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання земельної 

ділянки до реєстрації права власності та про цільове використання земельних 

ділянок. 



6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

  



                                                                                                                  Додаток 

до рішення XLV сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 10.10.2019 року № 1322 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва та для 

ведення особистого селянського господарства»  
 

 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального садівництва та для ведення особистого селянського господарства. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивіду

ального  

садівниц

тва,     га 

Для 

ведене 

особисто

го 

селянськ

ого 

господар

ства, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ***** ***** ***** 
0,1000 - 0,1000 - 1824455100:02:035:0065 

2 ***** ***** ***** 
0,0745 - 0,0745 - 1824455100:02:003:0032 

3 ***** ***** ***** 
0,0332 0,0332 - - 1824455100:01:006:0061 

4 ***** ***** ***** 
0,7208 - - 0,7208 1824456001:04:003:0011 

5 ***** ***** ***** 
0,1378 - - 0,1378 1824486202:05:002:0031 

6 ***** ***** ***** 
0,8892 - - 0,8892 1824481301:10:046:0007 

7 ***** ***** ***** 
0,5471 - - 0,5471 1824481301:10:013:0006 

8 ***** ***** ***** 
0,2976 - - 0,2976 1824481301:10:053:0005 

9 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:037:0345 

10 ***** ***** ***** 
0,2400 0,2400 - - 1824482401:04:001:0040 

11 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - - 1824486801:02:004:0064 

12 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - - 1824485301:03:021:0011 

13 ***** ***** ***** 
0,1200 - 0,1200 - 1824455100:01:037:0346 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин                                                Н.І. Біленець 

 

  



                                                                                         
            УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1323 

XLV сесія                            VІІ скликання  
 

від 10.10.2019 року 
 

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної 

з метою передачі її в користування на умовах оренди 

 

 Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 30, м. Олевськ, 

Житомирської обл. та надані документи, керуючись ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 

123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 Закону України 

«Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі»,  ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи  та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити ***** проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в користування на умовах  

оренди загальною  площею  0,1593  га за адресою:  вул. *****, 58-з, м. Олевськ 

Житомирської області, кадастровий номер 1824455100:02:004:0029, який 

розроблено ПП Андвол. 

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ).  

4. ***** в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди земельної 

ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

достовірність та якість проекту землеустрою. 

6. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути дану 

земельну ділянку у відання міської ради у стані придатному для подальшого її 

використання за призначенням або звернутись до Олевської міської ради не пізніше 

ніж за тридцять днів до закінчення договору оренди землі щодо його поновлення. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова                     О.В. Омельчук  



                                                          
           УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1324 

XLV сесія                        VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про ініціативу щодо проведення 

громадських слухань в селах 

Хочине, Перга, Рудня-Перганська, Рудня- 

Хочинська Олевської ОТГ  

 

 Розглянувши депутатське звернення з ініціативою щодо проведення 

громадських слухань, відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 1 Закону України «Про звернення громадян», ст. ст. 

6-8 Положення «Про громадські слухання», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Зареєструвати ініціативу проведення громадських слухань в селах Зольня, 

Хочине, Перга, Рудня-Перганська, Рудня-Хочинська Олевської ОТГ Житомирської 

області з метою обговорення питання створення Хочинського старостинського 

округу Олевської міської об'єднаної територіальної громади Житомирської області з 

центром в с. Хочине, що складається із сіл Хочине, Перга, Рудня-Перганська, Рудня- 

Хочинська. 

2. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, а саме: 

Голова комітету – Омельчук Олег Васильович – міський голова; 

Члени комітету: 

Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Кравченко Андрій Олександрович – начальник юридичного відділк міської ради; 

Хомутовський Анатолій Володимирович – в.о. старости сіл Хочине, Перга, Рудня-

Перганська, Рудня-Хочинська; 

Кручко Ганна Юзиківна – депутат міської ради, округ № 33. 

3. Протокол проведення громадських слухань винести на розгляд чергової сесії 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Шейка В.О. 

 

 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук  



                                                           
           УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1325 

XLV сесія                        VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про ініціативу щодо проведення 

громадських слухань в селах 

Сущани та Андріївка Олевської ОТГ  

 

 Розглянувши депутатське звернення з ініціативою щодо проведення 

громадських слухань, відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 1 Закону України «Про звернення громадян», ст. ст. 

6-8 Положення «Про громадські слухання», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Зареєструвати ініціативу проведення громадських слухань в селах Сущани та 

Андріївка Олевської ОТГ Житомирської області з метою обговорення питання 

створення Сущанського старостинського округу Олевської міської об'єднаної 

територіальної громади Житомирської області з центром в с. Сущани, що 

складається із сіл Сущани та Андріївка. 

2. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, а саме: 

Голова комітету – Омельчук Олег Васильович – міський голова; 

Члени комітету: 

Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Кравченко Андрій Олександрович – начальник юридичного відділк міської ради; 

Стафійчук Катерина Олександрівна – в.о. старости сіл Сущани та Андріївка; 

Гончар Сергій Андрійович – депутат міської ради, округ № 29. 

3. Протокол проведення громадських слухань винести на розгляд чергової сесії 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Шейка  В.О. 

 

 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук  



                                                           
           УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1326 

XLV сесія                        VІІ скликання  

 

від 10.10.2019 року 

 

Про ініціативу щодо проведення 

громадських слухань в селі 

Юрове Олевської ОТГ  

 

 Розглянувши депутатське звернення з ініціативою щодо проведення 

громадських слухань, відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 1 Закону України «Про звернення громадян», ст. ст. 

6-8 Положення «Про  громадські слухання», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Зареєструвати ініціативу проведення громадських слухань в селі Юрове 

Олевської ОТГ Житомирської області з метою обговорення питання створення 

Юровського старостинського округу Олевської міської об'єднаної територіальної 

громади Житомирської області з центром в с. Юрове, що складається із села Юрове. 

2. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, а саме: 

Голова комітету – Омельчук Олег Васильович – міський голова; 

Члени комітету: 

Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Кравченко Андрій Олександрович – начальник юридичного відділк міської ради; 

Талах Ігор Васильович – в.о. старости села Юрове; 

Фіц Зіновій Романович – депутат міської ради, округ № 34. 

3. Протокол проведення громадських слухань винести на розгляд чергової сесії 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Шейка  В.О. 

 

 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук  



                 
           УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1327 

XLV сесія                                   VІІ скликання 

 

від 10.10.2019 року 

 

Про ініціативу щодо проведення 

громадських слухань в селі 

Копище та Майдан-Копищенський 

Олевської ОТГ  

 

 Розглянувши депутатське звернення з ініціативою щодо проведення 

громадських слухань, відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 1 Закону України «Про звернення громадян», ст. ст. 

6-8 Положення «Про  громадські слухання», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Зареєструвати ініціативу проведення громадських слухань в селах Копище та 

Майдан-Копищенський Олевської ОТГ Житомирської області з метою обговорення 

питання створення Копищенського старостинського округу Олевської міської 

об'єднаної територіальної громади Житомирської області з центром в с. Копище, що 

складається із сіл Копище та Майдан-Копищенський. 

2. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, а саме: 

Голова комітету – Омельчук Олег Васильович – міський голова; 

Члени комітету: 

Русин Юрій Григорович – керуючий справами виконавчого комітету міської ради; 

Кравченко Андрій Олександрович – начальник юридичного відділк міської ради; 

Михалець Михайло Васильович – в.о. старости сіл Копище та Майдан-

Копищенський; 

Снігур Василь Васильович – депутат міської ради, округ № 24. 

3. Протокол проведення громадських слухань винести на розгляд чергової сесії 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Шейка  В.О. 

 

 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук 


