
 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

ХLVІ сесія                               VІІ скликання 

 

             від 07.11.2019 року 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 22 /список додається/ 

 

Запрошені: заступники міського голови: Ніколайчук О.В., Осипчук Я.М., 

Мельник С.В., керуючий справами виконавчого комітету Русин Ю.Г., 

начальники управлінь та відділів міської ради. 

 

Засоби масової інформації. 

 

Чергову сорок шосту сесію Олевської  міської ради VІІ скликання відкрив 

міський голова Омельчук Олег Васильович 

 

СЛУХАЛИ:  Про обрання робочої групи. 

 

Пропозицію вніс депутат міської ради Ковальчук Олег Борисович 

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

 

Іванченко Ярослав Станіславович          – депутат міської ради 

Кручко Ганна Язиківна                  – депутат міської ради 

Шапорда Віктор Іванович        – депутат міської ради 

/одноголосно/ 

 

На порядок денний чергової сорок  шостої сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади за 9 місяців  2019 року.  

 

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 затвердження Положення про надання платних послуг клубними 

закладами відділу культури Олевської міської ради 

 

5. Про затвердження змін до «Програми розвитку культури на 2018- 2020 рр.» 

 

6. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Копищенського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

 

7. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Сущанського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області   

 

8. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Хочинського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області   

 

9. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Юровського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

 

10. Про затвердження Графіку роботи Центру надання адміністративних послуг 

Олевської міської ради 

 

11. Про затвердження договору про співробітництво територіальних громаду 

формі реалізації спільних проектів. 

 

12. Про затвердження «Положення про порядок розміщення зовнішньої 

реклами на території Олевської міської об’єднаної територіальної громади» в 

новій редакції 

 

13. Про надання дозволу на списання з балансу Олевської міської ради 

транспортних засобів. 

 

14. Про затвердження звіту оцінки нерухомого майна.  

 

15. Про внесення доповнень до Методики розрахунку орендної плати за майно 

Олевської міської ради, яке передається в оренду. 

 

16. 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». 

 

17. Про внесення доповнень міської Програми соціального захисту учасників 

АТО, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів 

та незахищених верств населення на 2018-2022 роки. 



 

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

  

19. 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. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 

 

22. 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. 

 

 23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

 

24.  Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності. 

 

25. Про  надання  дозволу    на    виготовлення  звіту про експертну грошову   

оцінку  земельної  ділянки.  

 

26. Про припинення дії договору оренди землі. 

 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 

 



28. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності  

 

29. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель. 

 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки,                                                                               з метою зміни цільового 

призначення та передачі безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

 

31. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільсько-господарського призначення. 

 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

укладання договору оренди земельної ділянки. 

 

33. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 

35. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведенняземельних 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. 

 

36. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

  



37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

 

38. Про вилучення земельної ділянки та надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі 

безоплатно у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

   

39. Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі її в користування на умовах 

оренди. 

 

40. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення. 

41. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

42. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди. 

 

43. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою отримання їх в 

постійне користування. 

 

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності. 

 

45. 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). 

 

46. Різне. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний сорок шостої сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання. 

Голосували «За» - одноголосно 

 



1. /1328. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади за 9 місяців  2019 року.  

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

2. /1329. 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./1330.  Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади 

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

4./1331.  Про затвердження Положення про надання платних послуг клубними 

закладами відділу культури Олевської міської ради 

Інформує: Кльоц І.В. – начальник відділу культури міської ради. 

5. /1332. Про затвердження змін до «Програми розвитку культури на 2018- 2020 

рр.» 

Інформує: Кльоц І.В. – начальник відділу культури міської ради. 

6. /1333. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Копищенського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

7. /1334. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Сущанського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області   

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

8. /1335. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Хочинського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області   

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

9. /1336. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Юровського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради.  

10. /1337. Про затвердження Графіку роботи Центру надання адміністративних 

послуг Олевської міської ради 

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

міської ради. 

11. /1338. Про затвердження договору про співробітництво територіальних 

громаду формі реалізації спільних проектів. 



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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

12. /1339. Про затвердження «Положення про порядок розміщення зовнішньої 

реклами на території Олевської міської об’єднаної територіальної громади» в 

новій редакції 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

13. /1340. Про надання дозволу на списання з балансу Олевської міської ради 

транспортних засобів. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. /1341. Про затвердження звіту оцінки нерухомого майна.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

15. /1342. Про внесення доповнень до Методики розрахунку орендної плати за 

майно Олевської міської ради, яке передається в оренду. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

16. /1343. 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. 

 

17. /1344. Про внесення доповнень міської Програми соціального захисту 

учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, ветеранів війни та праці, 

пенсіонерів та незахищених верств населення на 2018-2022 роки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

18. /1345. Про внесення змін у  рішення сесій Олевської міської ради. 

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

міської ради. 

 

19. /1346. Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних 

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

надання дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок. 



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

міської ради. 

 

 

20./1347.  Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

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

міської ради. 

 

21. /1348. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

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

міської ради. 

22./1349.  Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради та надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва з метою передачі у користування на 

умовах оренди. 

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

міської ради. 

 

 23. /1350. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

міської ради. 

 

24.  /1351. Про використання окремих земельних ділянок комунальної 

власності. 

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

міської ради. 

25. /1352.  Про  надання  дозволу    на    виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки.  

 

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

міської ради. 

 



26. /1353. Про припинення дії договору оренди землі 

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

міської ради. 

 

27. /1354. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності  

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

міської ради. 

 

28. /1355. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок комунальної власності  

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

міської ради. 

 

29. /1356. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель. 

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

міської ради. 

 

30./ 1357. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки,                                                                               з метою зміни цільового 

призначення та передачі безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

міської ради. 

 

31. /1358. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільсько- 

господарського призначення. 

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

міської ради. 

 

32. /1359. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

укладання договору оренди земельної ділянки. 

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

міської ради. 

 

33. /1360. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

міської ради. 



34. /1361. 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). 

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

міської ради. 

 

35. /1362. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведенняземельних 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. 

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

міської ради. 

 

36. /1363. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

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

міської ради. 

 

37./1364. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

міської ради. 

 

38. /1365. Про вилучення земельної ділянки та надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі 

безоплатно у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

міської ради. 

 

39. /1366. Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі її в користування на умовах 

оренди. 

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

міської ради. 



40. /1367. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення. 

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

міської ради. 

41. /1368. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

спільну часткову власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

міської ради. 

 

42. /1369. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою зміни цільового призначення та 

передачі у користування на умовах оренди. 
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

43. /1370. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою отримання їх в 

постійне користування. 

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

міської ради. 

 

44. /1371. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності. 

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

міської ради. 

 

45. /1372. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

міської ради. 

 

46. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

Олевської міської об’єднаної  територіальної громади за 9 місяців  2019 

року.  

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



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1328 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»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1329 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»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1330 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Положення про надання платних послуг 

клубними закладами відділу культури Олевської міської ради 

Інформує: Кльоц І.В. – начальник відділу культури міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1331 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження змін до «Програми розвитку культури на 

2018- 2020 рр.» 

Інформує: Кльоц І.В. – начальник відділу культури міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 



         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1332 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Копищенського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1333 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Сущанського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області   

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1334 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Хочинського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області   

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1335 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Юровського старостинського 



округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1336 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Графіку роботи Центру надання 

адміністративних послуг Олевської міської ради 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1337 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження договору про співробітництво 

територіальних громаду формі реалізації спільних проектів. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1338 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження «Положення про порядок розміщення 

зовнішньої реклами на території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади» 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»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1339 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на списання з балансу Олевської 

міської ради транспортних засобів. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1340 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження звіту оцінки нерухомого майна.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1341 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення доповнень до Методики розрахунку орендної 

плати за майно Олевської міської ради, яке передається в оренду. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1342 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. 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»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 



 /Рішення № 1343 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про внесення доповнень міської Програми соціального 

захисту учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, ветеранів 

війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2018-2022 

роки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1344 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про внесення змін у  рішення сесій Олевської міської ради. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1345 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про затвердження додаткового списку до розподілу 

земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі земельних 

ділянок. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1346 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 20.  Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення. 

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

ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 3 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1347 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21.  Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1348 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22.  Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з 

метою передачі у користування на умовах оренди. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1349 додається/ 

 



 СЛУХАЛИ: 23. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

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

передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1350 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24.  Про використання окремих земельних ділянок 

комунальної власності. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1351 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25.  Про  надання  дозволу    на    виготовлення  звіту про 

експертну грошову   оцінку  земельної  ділянки.  

 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1352 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про припинення дії договору оренди землі. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 



         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1353 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1354 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок комунальної власності  

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1355 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1356 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, з метою зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства. 



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

ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1357 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько- 

господарського призначення. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1358 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) та укладання договору оренди земельної ділянки. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1359 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

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

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

ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 



                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1360 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1361 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведенняземельних 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. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» -3 

 /Рішення № 1362 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 



                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1363 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1364 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про вилучення земельної ділянки та надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

метою передачі безоплатно у власність, для будівництва та обслуговування 

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

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1365 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі її в 

користування на умовах оренди. 

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

ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1366 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення. 



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

ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1367 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1368 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення та передачі у користування на умовах оренди. 
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1369 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 43. Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою отримання їх в постійне користування. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 5 

 /Рішення № 1370 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1371 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

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

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1372 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 46. Різне: 

1. Про ініціативу щодо проведення громадських слухань в селах 

Замисловичі, Рудня-Замисловицька, Устинівка, Шебедиха Олевської ОТГ.  

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

     /Рішення № 1373 додається/ 

 

2. Про ініціативу щодо проведення громадських слухань в селах Кам'янка 

та Лісове Олевської ОТГ. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 23 

     /Рішення № 1374 додається/ 

 

3. Про ініціативу щодо проведення громадських слухань в смт 

Новоозерянка, селах Озеряни та Рудня-Озерянська Олевської ОТГ. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

     /Рішення № 1375 додається/ 

 

4. Про ініціативу щодо проведення громадських слухань в смт Дружба та 

Діброва Олевської ОТГ.  

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

     /Рішення № 1376 додається/ 

 

5. Про розгляд звернення до Голови Верховної Ради України Разумкова 

Д.О. та Прем'єр-міністра України Гончарука О.В. щодо фінансового 

забезпечення потреб мешканців громади.  

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

     /Рішення № 1377 додається/ 

 

6. Про реформу медицини та роль в цьому громаді. 

 Інформують: Зарицький Олександр Миколайович – керівник обласного 

центру громадського здоров’я Житомирської обласної ради. 

      Римар Віталій Антонович – радник з питань муніципальних 

послуг Житомирського центру розвитку місцевого самоврядування. 

  

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1328 

 

ХLVІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року  

 

Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної  

громади за 9 місяців  2019 року  

  

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

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

враховуючи  висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

  

ВИРІШИЛА: Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади за 9 місяців  2019 року (додається) 

по доходах в сумі 223 330 872,35 грн., по видатках – 198 870 402,34 грн., по 

фінансуванню – 24 460 470,01 грн., у тому числі: 

 по загальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 212 626 225,01 грн.; 

- видатки у сумі 180 209 435,15 грн.; 

- фінансування у сумі – 32 416 789,86 грн.  

 

       по спеціальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 10 704 647,34 грн.; 

- видатки у сумі 18 660 967,19 грн.; 

- фінансування у сумі  7 956 319,85 грн.  

 

 

 

Міський голова                                                         О.В.Омельчук 

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


 

 

 

 

 

Звіт 

про виконання міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за 9 місяців 2019 року 

 

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

інформує про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади за  9 місяців 2019 року  за доходами (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів) у сумі 223 330,8 тис. грн. та видатками – 198 870,4 

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

в сумі 212 626,2 тис.грн., за видатками – 180 209,4 тис.грн.; спеціальний фонд 

за доходами в сумі 10 704,6 тис.грн., за видатками – 18 661,0 тис. грн., із них 

доходи загального фонду міського бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів) виконано на 101,79 відсотків.  
Видатки загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2019 року виконано 

на 95,24 відсотків, /план 189 218,4 тис. грн., факт 180 209,4 тис. грн./,  в тому 

числі по основних галузях:  

- по освіті касові видатки склали 118 219,6 тис. грн. при плані 123 909,9 тис. 

грн.; 

- по соціальному захисту  витрачено 5 437,5 тис. грн. при плані 6 003,2  тис. 

грн.;  

- по культурі та мистецтву видатки склали  7 004,1 тис. грн. при плані  7 449,0  

тис. грн.; 

- по фізичній культурі і спорту касові видатки склали 1 315,1 тис. грн. при плані 

1 662,1 тис. грн.; 

-  по державному управлінню видатки склали  14 747,8 тис. грн. при плані  

14 780,8  тис. грн.; 

-  по охороні здоров’я видатки склали  24 666,9 тис. грн. при плані  26 112,9  

тис. грн.; 

-  по житлово-комунальному господарству касові видатки склали  4 723,5 тис. 

грн. при плані 4 855,8 тис. грн.; 

- по економічній діяльності  касові видатки склали  3 121,1 тис. грн. при плані 

3 290,8 тис. грн.; 

-   по іншій діяльності (забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони, 

резервний фонд, заходи з територіальної оборони, обслуговування місцевого 

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

склали 323,8 тис. грн. при плані 503,9  тис. грн.; 

-   касові видатки по міжбюджетних трансфертах  склали 650,0 тис. грн. при 

плані 650,0 тис. грн.  

 

       Заборгованість по заробітній платі та енергоносіях станом на 01.10.2019 

року відсутня. 



 

     Детальна інформація в розрізі кодів доходів та кодів програмної 

класифікації додатків у формі таблиці додається. 

 

Міський голова                                                                               О.В.Омельчук 

 

 





                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1329 

 

ХLVІ сесія                          VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 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‖, від 10.10.2019 року №1273 „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 286 175 065 гривень, 278 007 727 

гривень, 8 167 338 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 287 435 165 

гривень, 279 261 727 гривень, 8 173 438 гривень. 



          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 301 715 749 гривень, 244 840 477 

гривень, 56 875 272 гривень замінити,  відповідно, цифрами 303 684 199 

гривень, 246 692 547 гривень, 56 991 652 гривень. 

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

профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 32 569 180 гривень 

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

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 36 291 564 

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 48 818 214 гривень. 

(додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 36 291 564  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      781 250 гривень 

(погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації НЕФКО)».           

1.5.  У пункті  6 цифри 23 421 997 гривень   замінити відповідно цифрами 

23 813 686 гривень. 

1.6.  У пункті  22 цифри 11 010 400 гривень   замінити відповідно цифрами 

11 718 750 гривень. 

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

          3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 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  № 1330 

 

ХLVІ сесія                         VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року  

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, у відповідності до 

«Програми соціального захисту населення Олевської об'єднаної 

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

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

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

- *******  на лікування  – 3 000 гривень; 

- ******* в зв’язку з тяжким матеріальним становищем  – 3 000 гривень; 

- ******* на лікування  дитини – 3 000 гривень; 

- ******* на лікування  дитини  – 3000 грн.   

- ******* на лікування  – 5 000 гривень; 

- ******* на лікування  – 3 000 гривень; 

- ******* на лікування  дочки – 5 000 гривень; 

- ******* на відновлення житла після пожежі – 3 000 гривень; 

- ******* на відновлення житла після пожежі – 3 000 гривень; 

- ******* за укладений контракт з ЗСУ в 2019 році  – 10000 гривень; 

- ******* на лікування   – 10 000 гривень; 

- ******* на лікування  – 5 000 гривень; 

- ******* на лікування дитини – 5 000 гривень; 

- ******* 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  № 1331 

ХLVІ сесія                          VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року  

 

Про затвердження Положення 

про надання платних послуг клубними 

закладами відділу культури Олевської міської ради 

 

Розглянувши Положення про надання платних послуг клубними 

закладами відділу культури Олевської міської ради, передбачаючи  

вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, організацію 

повнішого, змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного 

обслуговування населення, відповідно до Закону України «Про культуру», 

Бюджетного кодексу України, Порядку визначення вартості та надання 

платних послуг закладами культури, заснованими на державній та 

комунальній формі власності, затвердженим спільним наказом Міністерства 

культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 р. № 1004/1113/1556 

«Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності», постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2011 р. № 1271 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі 

власності», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити Положення про надання платних послуг клубними закладами 

відділу культури Олевської міської ради, додається. 

2. Затвердити перелік та вартість платних послуг, що можуть надаватися 

закладами відділу культури Олевської міської ради, додається. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на застпника міського 

голови Осипчука Я.М. 

 

 

 

Міський голова              О.В. Омельчук 



 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про надання платних послуг клубними закладами відділу культури Олевської міської ради 

 

Загальні положення 

 

1.1.  Це положення поширюється на міський Будинок культури Олевської міської ради і клубні 

заклади  відділу культури Олевської міської ради, що  належать до спільної комунальної власності  

Олевської міської ради. 

1.2 Платні послуги здійснюються закладами культури  відповідно до Закону України «Про 

культуру», Бюджетного кодексу України, Порядку визначення вартості та надання платних послуг 

закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженим 

спільним наказом Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 р. № 1004/1113/1556 «Про затвердження 

Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на 

державній та комунальній формі власності», постанови КМУ від 12.11.2011 р. № 1271 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими 

на державній та комунальній формі власності». 

1.3. Метою надання платних послуг є забезпечення відпочинково-розважальних потреб жителів 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, організації дозвілля, покращення 

матеріально-технічної бази клубних закладів, залучення позабюджетних джерел фінансування. 

1.4. Для виконання платних послуг заклади культури  використовують свої основні засоби, 

матеріальні та нематеріальні активи. 

1.5. Платні послуги надаються працівниками закладів культури  за рахунок раціонального 

використання робочого часу та у вільний від основних заходів час. 

1.6. Заклад культури зобов’язаний безкоштовно надавати замовнику повну, доступну та 

достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, 

порядку та строку виплати. 

1.7. Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні 

рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду відповідних бюджетів власних 

надходжень бюджетних установ, відкриті в органах Держказначейства міському будинку культури 

та відділу культури, які є розпорядниками коштів місцевого бюджету. 

2. Основні завдання 

2.1.  Покращення та удосконалення культурно-дозвіллєвої та інформаційно-просвітницької роботи 

в Олевській міській об’єднаній територіальній громаді. 

2.2.  Поліпшення матеріальної бази закладів культури. 

 

3. Організація роботи з надання платних послуг 

 

3.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється 

директором міського будинку культури та начальником відділу культури Олевської міської ради. 

3.2. Вартість платних послуг розглядається та затверджується на засіданні виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

3.3. Взаємовідносини між замовниками платних послуг та працівниками закладів культури 

встановлюються відповідно до чинного законодавства. 

3.4. Забезпечення систематичного та чіткого обліку роботи з надання платних послуг та контролю 

за якістю їх виконання. 

4. Права і обов’язки 

Заклади культури мають право: 

4.1 Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від 

надання платних послуг. 

4.2.  Визначати можливість і доцільність виконання послуги. 

4.3.  Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або 

припинення надання платних послуг чи окремих їх видів. 

4.4.  Вносити свої пропозиції щодо зміни тарифів на платні послуги. 

4.5.  Самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від надання платних 

послуг і майном придбаним за рахунок цих доходів. 



Заклади культури зобов’язані: 

4.6. Чітко дотримуватись виконання цього Положення. 

4.7. Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування замовників, та користувачів послуг. 

4.8. Аналізувати попит на ті чи інші послуги, вести роботу з 

удосконалення та вивчення доцільності надання платних послуг. 

 

5. Керівництво роботою з надання платних послуг. 

 

5.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється директором (завідувачем) 

відповідного Закладу культури. 

5.2. Платні послуги надаються Закладами культури за договором про надання послуг (погодженим 

із відділом культури Олевської міської ради), в якому зазначаються : 

- предмет послуги; 

- розмір, строки та порядок оплати; 

- термін дії договору; 

- відповідальність сторін у разі не виконання договору. 

5.3. Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги. 

 

6. Порядок визначення вартості платних послуг 

 

6.1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно  обгрунтованих 

витрат, пов’язаних з її наданням. Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на 

підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі. Собівартість 

платної послуги розраховується на підставі норми часу для надання такої послуги та вартості 

розрахункової калькуляційної одиниці часу. Заклади культури самостійно визначають 

калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок 

вартості. Зміна вартості платної послуги може здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання, 

що не залежить від господарської діяльності закладу. Заклади культури можуть надавати платні 

послуги на пільгових умовах, передбачених законодавством (дітям дошкільного віку, учням, 

студентам, пенсіонерам, інвалідам). Вартість платних послуг визначається окремо за кожним 

видом послуг, які надаються закладами культури, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних  

з їх наданням. 

 

Планування та використання доходів та порядок здачі виручки від платних послуг 

 

7.1. Облік надходжень та видатків покладається на централізовану бухгалтерію відділу культури 

Олевської міської ради. 

7.2.Плата за послуги вноситься на відповідні реєстраційні рахунки відкриті в органах 

Держказначейства по міському будинку культури та відділу культури в безготівковий формі через 

установи банків. 

7.3.Виручка від плати за танцювально-розважальні заходи працівниками клубних закладів 

вноситься на реєстраційні рахунки один раз на місяць. 

7.4. Відповідно до ст.13 Бюджетного Кодексу України плата за послуги 

зараховується  до спеціального фонду бюджету, як власні надходження   бюджетних установ. 

7.5. Матеріальні цінності, майно закладів культури, придбане або створене за рахунок коштів, 

отриманих від платних послуг, належать закладам культури на правах, визначених чинним 

законодавством, та використовуються ним для виконання своїх цілей і завдань, визначених 

Положенням. 

Здійснення обліку та контролю 

8.1. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що 

надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного законодавства. 

8.2. Здійснювати  оформлення  відповідних  документів  про  надані  закладами культури платні 

послуги. 

8.3. Відстежувати  якість виконання послуг. 

8.4. Контроль за наданням послуг на платній основі, цільовим використанням коштів здійснюють 

у межах своєї компетенції органи, на які згідно із чинним законодавством покладено такі функції. 

8.5. Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі видів наданих 

послуг, виконаних робіт відповідно до законодавства. 



8.6. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання платних послуг, 

заклади культури складають та подають відповідно до чинного законодавства. 

Додаток 
до рішення сесії  

Олевської міської ради 

від 07.11.2019 р. №1331 

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ 

платних послуг, що можуть надаватися закладами відділу культури 

Олевської міської ради 

 

№ 

з/п 

Вид платних послуг Одиниця 

виміру 

Ціна послуги 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Вхідна плата за танцювально-

розважальні заходи. 

Плата за оренду приміщень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата за оренду приміщень терміном 1-

5 календарних днів для виступу цирків 

та гастролюючих колективів 

1 квиток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 грн. 

 

Згідно методики 

розрахунку 

орендної плати за 

комунальне 

майно Олевської 

міської 

територіальної 

громади, яке 

передається в 

оренду. 

 

15% від касового 

збору 

 

 

Секретар ради        В.О. Шейко  



                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1332 

ХLVІ сесія                         VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року  

 

Про затвердження змін 

до «Програми розвитку  

культури на 2018- 2020 рр.» 

 

Розглянувши пропозицію відділу культури Олевської міської ради « 

Про внесення змін до «Програми розвитку культури на 2018-2020 рр.», 

затверджену рішенням   XXVII сесії Олевської міської ради VII скликання 

від 11.05.2018 року №620, виконавчого комітету міської ради, керуючись 

Конституцією України, законами України «Про культуру», «Про музеї та 

музейну справу», «Про бібліотеки  та бібліотечну справу», передбачаючи  

вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, збереження 

та подальший розвиток культурного потенціалу  в громаді, розвиток 

культурних традицій громади, збереження історичних цінностей, 

забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, 

створення максимально сприятливих умов для творчого  формування 

особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних 

проблем, відродження народної творчості та популяризації національних 

звичаїв та обрядів, організацію повнішого, змістовного дозвілля, масового 

відпочинку та культурного обслуговування населення, міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити  зміни до «Програми розвитку культури на 2018- 2020 рр.», а саме: 

1.1. До основних заходів щодо реалізації програми розвитку культури 

Олевської міської ради на 2018- 2020 рр. внести: 

- День Партизанської слави; 

- Обласний етно-фестиваль «Витоки Уборті медові»; 

- Всеукраїнський День працівників культури та аматорів народного 

мистецтва. 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 



                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1333 

 

ХLVІ сесія                          VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року  

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Копищенського 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 Україні», керуючись статтею 

23 Положення «Про громадські слухання», затвердженого рішенням 

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

протокол громадських слухань з обговорення питання щодо створення 

Копищенського старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області від 28.10.2019 року, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Копищенського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

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

та Майдан-Копищенський від 28.10.2019 року (додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення 

сесії про затвердження протоколу щодо створення Копищенського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 28.10.2019 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  № 1334 

 

ХLVІ сесія                         VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року  

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Сущанського 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 Україні», керуючись статтею 

23 Положення «Про громадські слухання», затвердженого рішенням 

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

протокол громадських слухань з обговорення питання щодо створення 

Сущанського старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області від 31.10.2019 року, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Сущанського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

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

та Андріївка від 31.10.2019 року (додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення 

сесії про затвердження протоколу щодо створення Сущанського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 31.10.2019 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  № 1335 

ХLVІ сесія                         VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року  

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Хочинського 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 Україні», керуючись статтею 

23 Положення «Про громадські слухання», затвердженого рішенням 

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

протокол громадських слухань з обговорення питання щодо створення 

Хочинського старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області від 29.10.2019 року, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Хочинського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

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

Перга, Рудня-Перганська та Рудня-Хочинська від 29.10.2019 року 

(додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення 

сесії про затвердження протоколу щодо створення Хочинського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 29.10.2019 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  № 1336 

ХLVІ сесія                         VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року  

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Юровського 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 Україні», керуючись статтею 

23 Положення «Про громадські слухання», затвердженого рішенням 

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

протокол громадських слухань з обговорення питання щодо створення 

Юровського старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області від 30.10.2019 року, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Юровського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в с. Юрове, що складається з села Юрове від 

30.10.2019 року (додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення 

сесії про затвердження протоколу щодо створення Юровського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 30.10.2019 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  № 1337 

ХLVІ сесія                          VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року  

 

Про затвердження Графіку роботи 

Центру надання адміністративних послуг 

Олевської міської ради 

 

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про адміністративні послуги», з урахуванням  рішень сесій Олевської 

міської ради від 14.03.2019р. № 991 «Про затвердження регламенту 

управління «Центр надання адміністративних послуг Олевської міської 

ради», від 11.08.2017 року за № 213 «Про утворення Центру надання 

адміністративних послуг Олевської міської ради та затвердження Положення 

до нього»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Графік роботи Центру надання адміністративних послуг  

Олевської міської ради (час прийому суб’єктів звернень без перерви у Центрі 

надання адміністративних послуг  Олевської міської  ради): 

Понеділок: з 8.30 до 18.15 

Вівторок: з 8.30 до 18.15 

Середа: з 8.30 до 18.15 

Четвер: з 8.30 до 20.00 

П’ятниця: з 8.30 до 17.00 

Субота: вихідний 

Неділя: вихідний. 

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

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

 

3. 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  № 1338 

ХLVІ сесія                          VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року  

 

Про затвердження договору про 

співробітництво територіальних 

громад у формі реалізації спільних проектів 

 

Відповідно до пункту 33¹ частини 1 статті 26 Закону України «Про 

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

співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень та враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільних проектів між Овруцькою міською об’єднаною 

територіальною громадою, Олевською міською об’єднаною територіальною 

громадою, Словечанською сільською об’єднаною територіальною громадою 

та Народицькою селищною територіальною громадою, 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 ХLVІ сесії Олевської 

міської ради VII скликання від 

07.11.2019 року №1338 

«Про затвердження договору про 

співробітництво територіальних 

громаду формі реалізації спільних 

проектів» 

 
ДОГОВІР 

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 

 

м. Овруч                                                                          __ _______________  2019 року

                 

Овруцька міська об’єднана територіальна громада, через Овруцьку міську раду, 

в особі міського голови Коруда І.Я., яка надалі іменується Сторона-1,  

Олевська міська об’єднана територіальна громада, через Олевську міську раду, в особі 

міського голови Омельчука О.В., яка надалі іменується Сторона – 2, 

Соловечанська сільська об’єднана територіальна громада, через Словечанську 

сільську раду, в особі сільського голови Трикиши В.О., яка надалі іменується Сторона 

– 3 та 

Народицька селищна об’єднана територіальна громада, через Народицьку селищну 

раду, в особі селищного голови Леончука А.О., яка надалі іменується Сторона – 4, 

а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про 

наступне: 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки  

проекту дотримуються вимог, визначених статтями 5 - 9 Закону 

України "Про співробітництво територіальних громад".  

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них 

відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі реалізації спільних проектів, 

що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання 

ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних 

заходів. 

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої 

взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, 

прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати 

співробітництва. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

співробітництво територіальних громад», а також з метою вирішення питань 

місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проєкту з розвитку 

туризму (далі – Проєкт). 

2.2. Метою реалізації Проєкту є створення конкурентоздатного туристичного 

продукту, збільшення туристичних потоків, перетворення туризму на одну з найбільш 

прибуткових галузей економіки громад, що забезпечить значний внесок у соціально-

економічний розвиток шляхом збільшення дохідної частини бюджету за рахунок 

податкових та валютних надходжень, припливу інвестицій, збільшення кількості 

робочих місць, а також створення сприятливих умов для відпочинку та зміцнення 

здоров'я мешканців і гостей громад за умов збереження і раціонального використання 

культурно-історичної та природної спадщини. 



2.3. Термін реалізації проекту - 5 років. Початок реалізації проекту - 1 січня 2020 року. 

 

3. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ, ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ 

ТА ЗВІТУВАННЯ 

3.1. Перелік заходів в рамках реалізації Проєкту: 

3.1.1.Укладання  угод  з усіма суб`єктами та створення кластеру (Овруцька міська 

рада, Олевська міська рада, Словечанська сільська рада, Народицька селищна рада, 

підприємці та власники зелених садиб, навчальні заклади). 

3.1.2. Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції колишнього 

приміщення амбулаторії під муніципальний готель в с. Хлупляни (Овруцька ОТГ). 

3.1.3.Будівництво велосипедної станції на території приміщення майбутнього 

муніципального готелю та придбання 10 велосипедів (Овруцька ОТГ). 

3.1.4. Проведення маркування маршруту та туристичних локаціях (Овруцька, 

Олевська, Словечанська, Народицька громади). 

3.1.5. Проведення навчання місцевого населення громад до створення зелених садиб 

(Овруцька, Олевська, Словечанська, Народицька громади). 

3.1.6. Мобілізація молоді через навчальний компонент у закладах освіти (Овруцька, 

Олевська, Словечанська, Народицька громади). 

3.1.7.Залучення самозайнятого населення до створення точок продажу 

сільськогосподарської продукції власного виробництва, фрукти, ягоди, лікарські 

трави, фіто-чаї, мед тощо (Овруцька, Олевська, Словечанська, Народицька громади). 

3.1.8. Підготовка та затвердження всіх туристичних маршрутів (Овруцька, Олевська, 

Словечанська, Народицька громади). 

3.1.9. Проведення рекламної кампанії (Овруцька, Олевська, Словечанська, 

Народицька громади). 

3.1.10.Проведення фестивалю «Модний вік-енд на Овруччині» (Овруцька ОТГ) та 

урочисте відкриття кластеру. 

3.1.11.Проведення спортивних змагань з веслування та стрільби з лука (проводяться 

щорічно, по – черзі в громадах учасницях проєкту). 

3.2. Суб'єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проєкту у формі:  

3.2.1. Овруцька міська рада  -  керує  реалізацією проекту на території ОТГ та 

співфінансує проєкт, а також координує, контролює, здійснює моніторинг його 

реалізації по громадах-партнерах. 

Олевська міська рада  -  керує  реалізацією проєкту на території ОТГ та співфінансує 

проєкт. 

Словечанська ОТГ – керує реалізацією проєкту на території ОТГ та співфінансує 

проєкт. 

Народицька ОТГ - керує реалізацією проєкту на території ОТГ та співфінансує проєкт. 

Бізнес -  укладають угоди  оренди торгівельних місць, надають послуги харчування, 

проживання. 

Власники зелених садиб - укладають угоди  оренди торгівельних місць. 

Молодь, старшокласники – виготовлення сувенірної продукції. 

 

3.3. Умови реалізації заходів Проекту: 

3.3.1. У випадку фінансування проєкту за рахунок коштів ДФРР, інших донорів 

вступити у спів-фінансування в долях відповідно до заявленого фінансування заходів 

кожної із громад. 

3.4. Фінансування Проєкту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу 

України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін. 



3.5. Координація діяльності суб'єктів співробітництва здійснюється шляхом створення 

спільної робочої групи з реалізації проекту, до складу якої ввійдуть представники 

чотирьох громад.  

 

3.6. Овруцька міська рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України 

«Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, 

передбаченого цим Договором. 

 

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ 

ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 

4.1. Цей Договір набирає чинності з 1 січня  2020 року. 

4.2. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною 

згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною 

цього Договору. 

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку 

як і його укладення. 

 

5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

5.1. Цей Договір припиняється у разі: 

5.1.1 закінчення строку його дії; 

5.1.2 досягнення цілей співробітництва; 

5.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань; 

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, 

що унеможливлює подальше здійснення співробітництва; 

5.1.5 прийняття судом рішення про припинення співробітництва. 

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, 

визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не 

повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг. 

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у 

кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

Один примірник договору про припинення співробітництва Овруцька міська рада 

надсилає Мінрегіону упродовж десяти робочих днів після підписання його 

Сторонами. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ 

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього 

Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у 

випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку. 

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного 

законодавства України. 

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим 

Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної 

сили або випадку. 

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка 

не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу 

Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних 

обставин не пізніше десяти днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або 

несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх 

зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього 

Договору. 



 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не 

врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України. 

7.2. Цей Договір укладений на п’яти аркушах у кількості п’яти примірників, з 

розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для 

Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу. 

7.3. Овруцька міська рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону 

для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 

десяти робочих днів після підписання його Сторонами. 

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Овруцька  міська рада Олевська міська рада 

11101, м. Овруч,  

вул. Т.Шевченка, 43 

тел. (04148) 4-29-61; 4-27-25 

р/р 

11001, м. Олевськ, вул. Володимирська, 2 

Тел. (04135) 2-11-52 

Міський голова          ___________ 

Іван Коруд 

 

 

Міський  голова  ________________ 

Омельчук О.В. 

Словечанська сільська рада Народицька селищна рада 

  

Сільський голова          ___________ 

Трикиша В.О. 

 

 

Селищний  голова________________ 

Леончук А.О. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                            
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1339 

ХLVI сесія                          VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року 

 

Про затвердження «Положення про порядок розміщення  

зовнішньої реклами на території Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади» у новій редакції 

 

 З метою удосконалення правового регулювання та впорядкування 

розташування рекламних конструкцій, поліпшення естетично-художнього 

вигляду населених пунктів, які входять до складу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, відповідно до ст. 16 Закону України «Про рекламу», 

Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2003 р. № 2067 «Про затвердження типових правил 

розміщення зовнішньої реклами», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки та рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на 

території Олевської міської об’єднаної територіальної громади в новій редакції, 

додатається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення VII сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 13.05.2016 року №126 «Про затвердження Положення 

про розміщення зовнішньої реклами на території міста Олевська». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

Міський голова                  О.В. Омельчук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

                         до рішення ХLIII сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 08.08.2019 року №1339  

«Про затвердження Положення про порядок 

розміщення зовнішньої реклами на території 

Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади» в новій редакції» 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ 

РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. 

1. Мета, терміни та їх поняття 

1.1. Метою впровадження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади (далі – Порядок) є уніфікація всіх процедур з 

питань розміщення зовнішньої реклами. 

1.2. У Порядку розміщення на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях: 

 підприємство комунальної власності, комунальна власність – мається на увазі 

підпорядкованість Олевській міській раді; 

 алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з 

обох боків деревами та чагарниками; 

 архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламних засобів - 

документ, який містить комплекс містобудівних, планувальних і архітектурних вимог 

та особливих умов на опрацювання проектної документації для розташування 

складних рекламних засобів; 

 балансоутримувачі - суб'єкти господарювання всіх форм власності; 

 дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу реклами на 

підставі розпорядження виконавчого комітету Олевської міської ради, який дає право 

на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці; 

 заходи рекламного характеру - заходи з розповсюдження реклами, які передбачають 

безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін 

споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються, на інший; 

 зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і 

стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на 

зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над 

проїжджою частиною вулиць і доріг, автомобілів комунальної форми власності(крім 

легкових автомобілів міської ради); 

 відділ економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності Олевської міської ради – уповноважений виконавчим комітетом 

Олевської міської ради виконувати функції з укладення Договорів про тимчасове 

користування місцями розташування рекламних засобів. Розробляє в межах 

компетенції нормативно-правові акти, спрямовані на регулювання діяльності у сфері 

реклами, вносить пропозиції на розгляд виконавчого комітету щодо зміни та/або 

доповнення до цього Порядку.; 

 відділ бухгалтерського обліку і звітності Олевської міської ради – проводить 

нарахування згідно формули, затвердженої цим Положенням та здійснює контроль 

сплати за Договорами про тимчасове користування місцями розташування рекламних 

засобів. Розробляє в межах компетенції нормативно-правові акти, спрямовані на 

регулювання діяльності у сфері реклами, вносить пропозиції на розгляд виконавчого 

комітету щодо зміни та/або доповнення до цього Порядку.; 



 управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово–комунального 

господарства Олевської міської ради – здійснює видачу дозволів на розміщення 

зовнішньої реклами, на підставі рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради. Розробляє в межах компетенції нормативно-правові акти, спрямовані на 

регулювання діяльності у сфері реклами, вносить пропозиції на розгляд виконавчого 

комітету щодо зміни та/або доповнення до цього Порядку; 

 ЦНАП – Центр надання адміністративних послуг Олевської міської ради; 

 місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, 

споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій 

місцевості у межах Олевської міської ОТГ, що надаються розповсюджувачу 

зовнішньої реклами у тимчасове користування власником або уповноваженим ним 

органом; 

 погодження на розміщення реклами на транспорті - документ установленої форми, 

виданий розповсюджувачу реклами на підставі розпорядження, рішення виконавчого 

комітету Олевської міської ради, який дає право на розміщення реклами на транспорті 

на певний строк та у певному місці; 

 реклама на транспорті - реклама, що розміщується на зовнішній та внутрішній 

поверхнях транспортних засобів; 

 рекламні засоби (далі - РЗ) - засоби, що використовуються для доведення реклами до 

її споживача; 

 рекламодавець - особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або 

розповсюдження; 

 розповсюджувач реклами - особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої 

реклами; 

 самовільно встановлений рекламний засіб - рекламний засіб, що розміщується без 

наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим 

комітетом розпорядження, рішення про відмову у продовженні терміну дії дозволу 

або його скасування. Не вважається самовільно встановленим рекламний засіб 

протягом часу розгляду заяви розповсюджувача реклами про продовження строку дії 

дозволу до моменту прийняття виконавчим комітетом Олевської міської ради 

відповідного рішення за такою заявою; 

 самовільно встановлена спеціальна конструкція - спеціальна конструкція, що 

розміщується на майні або території підприємств комунальної власності, або на 

внутрішній поверхні будинків комунальної власності та використовується для 

розміщення реклами без наявності Дозволу на розміщення реклами. Не вважається 

самовільно встановленою спеціальна конструкція, що розміщується протягом часу 

розгляду заяви розповсюджувача реклами про продовження строку дії Дозволу на 

розміщення реклами; 

 складний рекламний засіб - засіб, який використовується для розміщення реклами і 

відповідає одній чи кільком з таких ознак: 

- розмір загальної площі рекламної поверхні рекламного засобу наземної 

конструкції будь-якого виду більше 36 м
2
, без врахування виступаючого елемента 

до 1 м
2
; 

- форму рекламного засобу виготовлено за індивідуальним проектом (нетипова, 

нестандартна конструкція); 

- дахові установки; 

 штендер — мобільна (переносна) рекламна конструкція, яка встановлюється на 

вулиці у безпосередній близькості до компанії-рекламодавця або офісу. Інші назви: 

«стритлайн», «будиночок», «розкладушка», «стопер», «спотикач», «мимоход». 

 соціальна реклама - інформація з питань здорового способу життя, охорони здоров'я, 

охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, 

соціального захисту, безпеки населення тощо, спрямована на досягнення суспільно 

корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої 

не має на меті отримання прибутку; спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні 



рекламні засоби (конструкції) (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та 

об'ємні стенди, лайтбокси, стікери, постери, щити, панно, транспаранти, таблички, 

короби, механічні, динамічні, електронні табло, електронні інформаційні носії, 

проекційні установки, екрани, цифрові фоторамки, панелі, тумби), які монтуються на 

майні або встановлюються на території підприємств комунальної форма власності, на 

внутрішній поверхні житлових будинків комунальної власності з метою подальшого 

використання для розміщення реклами. 

 вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про 

зареєстроване найменування суб'єкта господарювання, знаки для товарів і послуг 

(включаючи герби, емблеми, комерційне (фірмове) найменування (якщо таке є), що 

належать такій особі (суб'єкту господарювання), вид її діяльності (якщо це не 

випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на 

зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на 

поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, 

випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або 

користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є 

рекламою. Вивіска не може містити переліку товарів і послуг, меню та іншої 

інформації, яка не підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону 

України  ―Про захист прав споживачів‖. Конструктивно вивіска може складатися з 

одного чи декількох елементів, які містять інформацію, котра не повторюється; 

 Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу». 
 

 

1.3. Розміщення соціальної реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про 

рекламу», а також відповідних глав щодо розміщення соціальної реклами розділів II, III і IV 

цього Порядку. 

1.4. Чинність цього Порядку поширюється на всю територію Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, включаючи розташування РЗ на будинках (будівлях) і спорудах, на 

відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах тощо, у зелених зонах, на 

елементах вуличного обладнання,  інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості, 

незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування. 

1.5. Цей Порядок є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами, що здійснюють 

розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті, об’єктах комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади. 

1.6. Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу", 

"Про автомобільні дороги", Типових правилах та інших нормативно-правових актах, що 

регулюють відносини у сфері розміщення реклами. 
 

 

2. Порядок розгляду та надання дозволу (відмови у його наданні). 

2.1. Рекламодавець, який має намір встановити рекламну конструкцію, повинен звернутися 

до Олевської міської ради в ЦНАП із відповідною заявою про надання дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами за формою, згідно з додатком №1 до даного Порядку, до 

якої додаються: 

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на 

якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з 

конструктивним рішенням; 

- ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду; 

- ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або 

фізичної особи-підприємця; 

- згода на розміщення рекламної конструкції власника земельної ділянки, споруди чи 

будівлі (у разі, якщо місце встановлення рекламної конструкції, не перебуває у 

комунальна власність); 

2.2. Управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово–комунального 

господарства розглядає заяви розповсюджувачів реклами протягом 3 (трьох) робочих днів, 



які надійшли від центру надання адміністративних послуг Олевської міської ради (ЦНАП) 

щодо можливості надання, ненадання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення 

дозволу, скасування та продовження строку його дії та готує відповідний проект рішення на 

виконавчий комітет Олевської міської ради. 

2.3. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу на встановлення рекламного 

засобу, ЦНАП повідомляє та надає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав. 

2.4. У разі прийняття рішення про  видачу дозволу на встановлення рекламного засобу, 

ЦНАП повідомляє заявника про прийняте рішення та запрошує заявника до відділу 

економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності міської 

ради для підписання Договору про тимчасове користування місцями розташування 

рекламних засобів. 

2.5. У разі підписання Договору про тимчасове користування місцями розташування 

рекламних засобів, відділ економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності міської ради повідомляє управління містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово–комунального господарства міської ради про підписання Договору з 

рекламодавцем. 

2.6. Управління містобудування, архітектури, будівництва та житлово–комунального 

господарства після отримання повідомлення про підписання Договору про тимчасове 

користування місцями розташування рекламних засобів на протязі 3 (трьох) робочих днів 

оформлює дозвіл на розміщення реклами та передає цей дозвіл до ЦНАПу. 

2.7. Центр надання адміністративних послуг після отримання дозволу на розміщення 

реклами на протязі 2 (двох) робочих днів повідомляє рекламодавця та запрошує його 

отримати цей дозвіл. 

2.8. У разі не оформлення дозволу, не встановлення рекламного засобу  на протязі 3 (трьох) 

місяців з дати прийняття рішення виконавчим комітетом Олевської міської ради, таке 

рішення вважається анульованим. 

2.9. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим 

ним органом (особою), а також з: 

- Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного 

значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць; 

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в 

межах охоронних зон цих комунікацій; 

- Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у 

разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних 

доріг. 

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним. 

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення 

заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу. 

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання 

документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом 

сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та 

встановлює строк розгляду зазначених документів. 

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах 

першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному 

(шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу. 

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, 

протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено. 

3. Підстави для видачі дубліката та підстава для переоформлення дозволу 

3.1.  Підставами для видачі дубліката дозволу є: 

- Втрата документа дозвільного характеру. 

- Пошкодження документа дозвільного характеру.  

3.2. Підставами для переоформлення дозволу є: 



- зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, 

імені, по батькові фізичної особи - підприємця;  

- зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання. 

 

4. Терміни встановлення рекламних засобів, строк його дії та анулювання рішень, 

дозволів які надають право на встановлення рекламних засобів. 
4.1. Рекламний засіб повинен бути встановлений протягом 3 (трьох) місяців з моменту 

прийняття рішення виконавчого комітету. 

4.2. Після встановлення рекламного засобу на протязі 5 (п’яти) робочих днів рекламодавець 

повинен повідомити ЦНАП про його встановлення. 

4.3. Після розташування рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами у 

п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування 

рекламного засобу. 

4.4. Термін дії дозволу становить п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві; 

4.5. Дозвіл на рекламу анулюється за таких умов: 

- не виконання правил благоустрою; 

- звернення рекламодавця із заявою про анулювання дозволу; 

- припинення діяльності юридичної особи, шляхом злиття, приєднання, поділу, 

перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом; 

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця; 

- за рішенням виконавчого комітету; 

- не сплати протягом трьох місяців за договором про тимчасове користування 

місцями розташування рекламних засобів; 

4.6.  Рішення виконавчого комітету втрачає свою силу за таких умов: 

- не підписання договору про тимчасове користування місцями розташування 

рекламних засобів протягом 3 (трьох) місяців; 

- скасування попереднього рішення виконавчим комітетом; 

 

5. Порядок демонтажу рекламних засобів. 

5.1. Демонтаж – це комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу 

разом з основою від місця його розташування та транспортування у місце його подальшого 

зберігання.  

5.2. Демонтаж рекламних засобів та конструкцій здійснюється виключно за рішенням 

виконавчого комітету.   

5.3. Демонтажу згідно з цим Положенням підлягають: 

- Самовільно встановлені рекламні засоби: 

- власник яких невідомий, у тому числі, у разі відсутності маркування на рекламному засобі; 

- власник яких відомий, але вимоги про демонтаж не виконав. 

5.4. Рекламні засоби, що створюють аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей 

та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб. 

5.5.  Рекламні засоби, на які достроково скасований дозвіл. 

5.6.  У випадку, зазначеному у підпункті 5.3.1., демонтаж рекламних засобів здійснюється 

без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень даного Положення на підставі 

рішення виконавчого комітету про демонтаж. 

5.7. У випадку, зазначеному у підпункті 5.4.2., демонтаж рекламних засобів повинні 

провести власники (законні користувачі) рекламного засобу самостійно за власний рахунок у 

термін, вказаний у рішенні виконавчого комітету. У разі невиконання такого рішення, 

демонтаж спеціальної конструкції носія реклами за рішенням виконавчого комітету 

здійснює  визначена  уповноважена юридична або фізична особа. 

5.8. У разі виникнення аварійної ситуації, демонтаж рекламних засобів здійснюється без 

попереднього надсилання вимоги та складається відповідний акт. 

5.9. Компенсація витрат особі, яка проводила демонтаж, покладається на розповсюджувача 

реклами демонтованого рекламного засобу на підставі виставленого рахунку та акта 



виконаних робіт з демонтажу, які надсилаються йому в обов’язковому порядку у 

п’ятиденний термін з дати демонтажу. 

5.10. Для повернення демонтованого рекламного засобу власнику рекламного засобу у 

місячний термін від дати  рішення про демонтаж необхідно звернутись до виконавчого 

комітету міської ради з такими документами: 

- заявою на ім’я міського голови про повернення демонтованого рекламного засобу; 

- документом, що підтверджує майнове право на конкретний демонтований 

рекламний засіб;     

- документом, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем рекламного 

засобу, транспортуванням та зберіганням. 

5.11. Демонтовані рекламні засоби, власники якого не виявлені, визнаються 

безгосподарським майном і переходять у власність територіальної громади міста у порядку, 

визначеному законодавством, якщо: 

- після закінчення встановленого законодавством терміну зберігання примусово 

демонтованих об’єктів власники не зголосились за їх поверненням;                                                                                                                                                          

- після закінчення встановленого терміну зберігання примусово демонтованих 

об’єктів власники не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання 

або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) 

на цей рекламний засіб;                                  

- власники надали письмову відмову від демонтованого рекламного засобу та 

документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цей 

рекламний засіб.    

5.12. Подальше застосування майна вирішується виконавчим комітетом міської ради у 

відповідності із чинним законодавством. 

 

6. Вимоги до зовнішньої реклами 

6.1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:  

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки;  

- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, 

перехресть,  

- пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не 

відтворювати зображення дорожніх знаків;  

- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього 

руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;  

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може 

бути декоративно оформлений;  

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої 

частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної 

поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів 

заввишки до 2 метрів від поверхні землі; 

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, 

зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами 

лінію; 

- рекламні засоби на опорах можуть бути з внутрішнім підсвіченням та нижній край 

рекламного засобу повинен розміщуватись на висоті не менше 5 м від поверхні 

дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає над проїжджою 

частиною, та на висоті не менше, як 3 м від поверхні дорожнього покриття, якщо 

їх рекламна поверхня не виступає над проїжджою частиною. Рекламні засоби, що 

розміщуються на опорах, мають бути до 2,0 кв.м. рекламної площини; 

- рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі 

рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера 

його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії 

6.2. Усі вперше встановлювані вздовж проїжджої частини вулиць і доріг рекламні засоби 

будь-якого виду, типу та форми мають розміщуватися (у т. ч. відносно раніше розташованих 



наземних рекламних засобів таких типів: щит, що стоїть окремо, лайтпостер, що стоїть 

окремо, телевізійний екран, тумба, об'ємно-просторова конструкція, що стоять окремо) на 

такій відстані: 

- не ближче 50 м - для рекламних засобів, розміром однієї рекламної площини до 8 

м
2
; 

- - не ближче 100 м - для рекламних засобів, розміром однієї рекламної площини з 8 

м
2
 і більше. 

6.3. Тимчасові виносні спеціальні конструкції (штендери) розміщуються тільки під час 

роботи підприємств (установи, організації), що рекламують свої товари (послуги) та 

встановлюються тільки за межею пішохідної частини тротуару. Інформаційна площина такої 

конструкції не повинна перевищувати 2 кв.м. для двох сторін конструкції. 

6.4. Забороняється розташовувати рекламні засоби:  

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;  

- на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна 

поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.  

- в центрі міста на площі Соборній ( на площі визначеній початком вулиць Княгині 

Ольги, Б. Хмельницького, Ів. Франка, Зої Космодемянської, Володимирської, вул. 

Свято-Миколаївської, 6) 

6.5. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших 

об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та 

тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів 

прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл 

та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років. Перелік обмежень 

та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений розділом 6 цього Положення 

є вичерпним.        

6.6. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення 

здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.  

6.7. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки 

безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач 

зовнішньої реклами згідно із законодавством.  

6.8. Контроль за додержанням цього Положення здійснює відділ економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради. 

6.9. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами виконавчий 

комітет міської ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою 

усунення порушень у визначений строк.  

6.10. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Положення, несе 

відповідальність згідно із законодавством.  

 

7. Порядок визначення розміру плати за розміщення рекламних засобів. 

7.1. Суму сплати розраховує відділ економічного розвитку, транспорту, туризму, інвестицій 

та комунальної власності міської ради для заключення договору про тимчасове користування 

місцями розташування рекламних засобів 

7.2. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу, 

справляється з моменту реєстрації дозволу управлінням містобудування, архітектури, 

будівництва та житлово–комунального господарства міської ради на розміщення зовнішньої 

реклами на підставі укладеного Договору. Відсутність рекламного засобу на вказаному місці 

не є підставою для звільнення від плати за користування місцем, крім випадків, 

передбачених у цьому Положенні. 

7.3. Плата за тимчасове користування місцем для розміщення зовнішньої реклами 

визначається за наступними  формулами: 

Vr = (S*V) - ( S*Pnk) + ( S*Pk) 
Vr – вартість одного рекламного засобу 

S = (L + 2b) * (a + 2c) 



S – площа  

L – довжина горизонтальної проекції рекламного засобу 

b – ширина прилеглої території по довжині проекції 

а  – ширина горизонтальної проекції рекламної конструкції 

с – ширина прилеглої території по ширині проекції  

вартість за 1 м
2
 визначається, виходячи із прожиткового мінімуму працездатної особи, 

встановленого Законом України «Про державний бюджет України», за формулою:  

V = Bt * Pm 
V – вартість одного м

2
; 

Bt – базовий тариф у відсотковому співвідношенні (таблиця коефіцієнтів) 

Pm – прожитковий мінімум 

Понижуючий коефіцієнт застосовується, якщо у рекламодавців рекламна площа в 

загальному більше ніж 36 м
2
 та залежить від прожиткового мінімуму працездатної особи, 

встановленого Законом України «Про державний бюджет України» 

 

Pnk - відповідно таблиці коефіцієнтів 

 

7.4. При розрахунку за штендер використовується не базовий тариф в таблиці коефіцієнтів, 

а «Штендер». 
 

Таблиця коефіцієнтів 

Прожитковий 

мінімум 

працездатної особи, 

Pm 

Базовий 

тариф за 1 

м
2
 (%), 

Bt 

Понижуючий 

коефіцієнт, 

(%), 

Pnk 

 

Підвищуючий 

коефіцієнт, 

Pk 

Штендер, 

(%) 

1921,00 грн. 1,5 0,2 0,2 3 
 

7.5. Таблиця може переглядатись на підставі зміни прожиткового мінімуму або 

недоцільності використання відсотків в таблиці коефіцієнтів, але не більше ніж 2 рази на рік. 
 

8. Розміщення соціальної реклами та її вартість 

8.1. Соціальна реклама розміщується безкоштовно. 

8.2. Для зменшення оплати за встановлений рекламний засіб, де розміщується соціальна 

реклама, рекламодавець повинен: 

- написати заяву довільної форми до ЦНАПу на протязі 2 (двох) днів з моменту 

встановлення; 

- прикласти до заяви фотокарточку розміщеної соціальної реклами; 

8.3. Строк розміщення соціальної реклами не може перевищувати 3 (три) місяці з дня 

встановлення. 

9. Вивіски та таблички 

9.1. Вивіски чи таблички:                                                                             

- повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, 

щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та 

ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються; 

- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків; 



- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного 

будівництва; 

9.2.  Площа поверхні не повинна перевищувати 3 м
2
. 

9.3. Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для 

розміщення вивісок чи табличок, не передбачених законодавством. 

9.4. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цього Положення, 

здійснюється у разі: 

- припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи- підприємця; 

- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим 

у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, 

санітарним нормам; 

- порушення благоустрою території. 

9.5. Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних 

осіб або фізичних осіб-підприємців, якими вони були встановлені. 
 

10. Заключні положення. 

10.1. Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним 

законодавством України, а також відповідно до рішень сесій та виконавчого комітету 

Олевської міської ради. 

  

 

 

Секретар ради                                                                                      В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
          Додаток 1 

до «Положення про порядок 

розміщення зовнішньої 

реклами на території 

Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади» 

 

 

 

ЗАЯВА 

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

Заявник:  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної особи - 

прізвище, ім'я та по батькові) 

Адреса заявника:  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(для юридичної особи -місцезнаходження, для фізичної особи - місце проживання, паспортні дані) 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

або ідентифікаційний номер фізичної особи:           ________________________________ 

 

Телефон (факс):  ________________________________________________________________  

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою: 

________________________________________________________________________________ 
(повна адреса місця розташування рекламного засобу) 

строком на ______________________________________________________________________ 
(літерами) 

Перелік документів, що додаються: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
При цьому даю згоду, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»,  на обробку моїх 

особистих персональних даних у картотеках та /або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з 

метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації. 

 

Заявник 

або уповноважена 

ним особа   

  

_________________ 
(підпис)   

  

_____________________ 

(ініціали тапрізвище)  

                                                                                                                                    М. П.  

 

 

ЦНАП 

Реєстр. №__________від ___________ 20____ р. 

________________________________________ 
 

 

Секретар ради                                                                                    В.О. Шейко 
 

Олевському міському голові 

Омельчуку О.В. 



 

Секретар ради                                                                                       В.О. Шейко 

 

                                                                                                       Додаток 2 

                                                                                                       

до «Положення про порядок розміщення          

зовнішньої реклами на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» 

 

ДОЗВІЛ 

на розміщення зовнішньої реклами 

Виданий ____________ р. на підставі рішення ________________________________________ 
(дата видачі) 

_________________________________________________________________________________ 
(виконавчий орган міської ради, дата і номер рішення) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної 

особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити, 

ідентифікаційний код (номер) 

Адреса місця розташування рекламного засобу________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу  

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу) 

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6*9 

сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу. 

Ескіз з конструктивним 

рішенням рекламного засобу   

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з 

прив'язкою місця розташування рекламного 

засобу  

Відповідальний за топогеодезичне знімання   
_____________      ______________________   

           (підпис)                      (ініціали та прізвище)  

                          

Головний архітектор  
              __________________ 
               (підпис) 

 

В.Б. Пятницький 

 

 

Фотокартка місця (розміром не менш як 6*9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного 

засобу  

 

Міський голова  

 

 

__________________ 
 (підпис) 

 

О.В. Омельчук 

 

                                                                                   М. П. 

 

Дозвіл отримав  

         

         __________________ 
                          (підпис) 

 

    ___________________ 
      (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 



                                                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1340 

ХLVI сесія                          VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року 
 

 

Про надання дозволу на списання  

з балансу Олевської міської ради 

транспортних засобів  

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

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

Кабінету Міністрів України  від 08.11.2007року № 1314 «Про затвердження 

Порядку списання об'єктів державної власності», національного положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку в держаному секторі 121 «Основні засоби» 

(затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року № 

1202), методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів 

суб’єктів державного сектору (затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 13.01.2015 року № 11, із змінами та доповненнями (наказ 

Міністерства фінансів  від 25.09.2015 року № 840),  рішення 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 планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку та постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання транспортних засобів, які знаходяться на 

балансі Олевської міської ради та на балансі КП «Олевська центральна 

аптека №32» Олевської міської ради, у зв’язку з їх фізичним зношенням, 

недоцільним відновленням та подальшою здачею на металобрухт, згідно з 

додатком. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Дорош В.В.) 

провести процедуру списання, згідно до вимог чинного законодавства. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 

до рішення ХLVI сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 07.11.2019 року 

                       № 1340 «Про надання дозволу на 

списання  

       з балансу Олевської міської ради 

       транспортних засобів» 

 

 
№ 

з/п 

Найменуванн

я 

Рік 

випус

ку 

(рік 

введе

ння 

в 

експл

уатаці

ю) 

Реєст

рацій

ний 

номер 

Номер об’єкта Інформаці

я про 

проведен

ня 

модерніза

ції, 

модифіка

ції, 

добудови, 

реконстру

кції 

Первісна 

(переоцін

ена) 

вартість 

(грн) 

Сума 

нарахован

ого зносу 

(грн) 

Ліквідаці

йна 

вартість 

(грн) 

Вартість 

ліквідації 

наданого 

на 

незалежн

у оцінку 

транспорт

ного 

засобу 

(грн) 

Оціночна 

вартість, 

грн. 
Інвентарни

й 

(номенклат

урний) 

Заводськ

ий 

Паспортн

ий 

1 Автокатафалк 

ЕРАЗ-658 

1986 6478 

ЖИС 

1015104333 - - - 3080,00 3080,00 3080,00 12396,00 - 

2 Авто 

САЗ3307 

1992 4258 

ЖИС 

1015104336 - - - 13378,00 13378,00 13378,00 9986,00 - 

3 Автомобіль 

ВАЗ 21150 

2005 АМ78

09АС 

- ХТА211

5006410

6873 

РСА 

№296980 

- 47 810,45 - - - 31 345,00 

4 Автомобіль 

ВАЗ 2121 

1990 1915І

ОА 

- ХТА212

100L079

9349 

РСА 

№296980 

- 3 550,12 - - 3 271,00 - 

 

Секретар ради              В.О. Шейко 

 



                                                                                                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1341 

ХLVI сесія                          VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року 

 

Про затвердження звіту  

оцінки нерухомого майна  

 

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

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

професійну оціночну діяльність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 

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

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

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

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

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, виготовлений 

Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової біржі від 

31.10.2019 року Серія АЕ №001108, приміщення на першому поверсі 

нежитлової адмінбудівлі Олевської міської ради, загальною площею 28,3 м
2
, що 

розташоване за адресою: вул.Володимирська, 2, м.Олевськ, Житомирської 

області, з ринковою вартістю оцінюваного об’єкта 76531,00 грн. без урахування 

ПДВ (сімдесят шість тисяч п’ятсот тридцять одна гривня 00 копійок); 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

Міський голова                О.В. Омельчук 

             

              

 
 

 



                                                                                                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1342 

ХLVI сесія                              VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року 
 

Про внесення доповнень до Методики розрахунку 

орендної плати за майно Олевської міської ради, 

яке передається в оренду 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2016 року № 930 «Про методику розрахунку 

орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», керуючись 

рішенням XXХVІІІ 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», 

розглянувши звернення завідуючої комунального підприємства «Олевська 

центральна аптека № 32» Олевської міської ради Суднач О.П. від 01.11.2019 

року № 83, а також враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

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

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до п.25 Методики розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду, затвердженого 

рішенням XXХVІІІ 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», 

доповнивши його наступним змістом: «Орендна плата, розрахована за цією 

Методикою, перераховується комунальному підприємству «Олевська 

центральна аптека № 32» Олевської міської ради,  в розмірі 100% до 31.12.2019 

року». 



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  №1343 

ХLVI сесія                              VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 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 з 

додатком. 

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 ХLVI сесії Олевської міської ради 

VII скликання від 07.11.2019 року  № 1343 

«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 на першому поверсі 

нежитлової адмінбудівлі Олевської 

міської ради 

28,3 м
2
 

вул. Володимирська, 2, 

м. Олевськ, 

Житомирська область 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        В.О. Шейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

    Р І Ш Е Н Н Я  № 1344 

ХLVІ сесія                              VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про внесення доповнень до міської Програми соціального  

захисту учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів,  

ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств  

населення на 2018-2022 роки 

 

Відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний 

захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», 

з метою поліпшення умов життєдіяльності осіб з інвалідністю, згідно з 

Конвенцією про права інвалідів, забезпечення реалізації ними прав і 

задоволення потреб нарівні з іншими громадянами в економічній, політичній, 

соціальній та інших сферах суспільного життя, ефективного вирішення питань 

щодо створення сприятливого середовища для людей з обмеженими фізичними 

можливостями, а також враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до міської Програми соціального захисту учасників 

АТО, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів 

та незахищених верств населення на 2018-2022 роки (далі – Програма), 

затвердженої рішенням ХXVII сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

11.05.2018 року № 598 «Про затвердження міської Програми соціального 

захисту учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, ветеранів війни та 

праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2018-2022 роки», 

доповнивши розділ ІІ «Соціальний захист учасників АТО, воїнів-

інтернаціоналістів, інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, одиноких 

непрацездатних громадян» таблиці «Напрями діяльності і заходи Програми» 

підпунктом 10: 

10. Придбання 2018 – Олевська міська Міський В межах 



для ветеранів 

подарунків, сувенірної 

та квіткової продукції, 

тощо 

2022 роки рада, управління 

та відділи 

Олевської міської 

ради, виконком 

міської ради, 

Олевська районна 

рада, Олевська 

райдержадмініс 

трація 

бюджет, в 

межах 

бюджетних 

асигнувань 

фінансових 

можливостей 

 

2. Змінити у тексті рішення ХXVII сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 11.05.2018 року № 598 «Про затвердження міської Програми соціального 

захисту учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, ветеранів війни та 

праці, пенсіонерів та незахищених верств населення на 2018-2022 роки» та в 

його додатку у відповідних відмінках слово «інвалід» словами «особа з 

інвалідністю». 

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  № 1345 

ХLVІ сесія           VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про внесення змін у  рішення  
Олевської міської ради 

 

     Розглянувши заяву *******, проживає за адресою: вул. *******,8, м.Олевськ 

Житомирська область, з метою виправлення технічних помилок: 

- у рішенні ХХХІХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

18.04.2019 року № 1082 «Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для ведення особистого селянського господарства та для 

ведення індивідуального садівництва»; 

- у рішенні ХLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 10.10.2019 

року № 1301 «Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення»; 

- у рішенні ХLІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 04.07.2019 

року № 1167 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі земельних 

ділянок»; 

- у рішенні ХLІV  сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 05.09.2019 

року № 1261  «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», 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 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»,  а саме: 

- у пункті 19. розділу «Прізвище, ім’я по батькові» слова «*******» змінити на 

слова «*******»: 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 

ім.’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслугов

ування 

житлово

го 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд, 

га 

Для 

особистог

о 

селянсько

го 

господарс

тва, га 
Кадастровий номер 

земельної ділянки 

19 ******* ******* ******* 
0,0639 0,0639 - 

1824455100:01:020:0081 

2. Внести зміни у додаток до рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 18.04.2019 року № 1082 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

ведення індивідуального садівництва», 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 

індивіду

ального 

садівниц

тва, га 

Для 

ведення 

особистого 

селянськог

о господ 

царства, га 

7 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 - - 

3.Внести зміни у рішення ХLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

10.10.2019 року № 1301 «Про розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення», а саме: 

- вилучити з рішення пункти: «1», «2», «3», «4»; 

- у пунктах «6» та «7» вилучити слова: «*******, *******, *******, 

*******». 



4. Внести  зміни у додаток до рішення ХLІІ  сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 04.07.2019 року № 1167  «Про затвердження додаткового списку 

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

земельну частку (пай), 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 2. розділу «№ паю» Додаткового списку до розподілу земельних 

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

реформованого КСП «Кишинський» на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області, цифри «424» після слів «кормові 

угіддя» змінити на цифри «480»: 
Додатковий список 

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

на території Олевської міської ради Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. ******* ******* ******* ****

*** 

****

*** 

******* ЖТ № 

0281791 

Рілля-367, 

кормові 

угіддя – 

480 

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

05.09.2019 року № 1261 «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» виклавши 

підпункт «2.2.» у новій редакції, а саме:  

«2.2. Встановити річну орендну плату в розмірі:  

- за перших два роки користування –  6% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки; 

- за наступний рік користування –  8% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки; 

- за наступні чотири роки користування – 12% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки». 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин охорони природи та надзвичайних ситуацій  

 

Міський голова                            О.В. Омельчук 
 



                                                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1346 

ХLVІ сесія           VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 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, 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)» 73м..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 «Червоний партизан» на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів (додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Червона Зірка» на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів (додається). 

3. 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 населених пунктів (додається). 

4. 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 населених пунктів (додається). 

5.Надати дозвіл громадянам власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) замовити виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів відповідно до додаткового списку. 

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

оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824481300:07:000:0301; 

- кадастровий номер1824484000:03:000:0457;  

- кадастровий номер1824484000:03:000:0456;  

7. Виділити ******* в натурі  земельну ділянку (рілля) загальною площею 

0,5650 га, кадастровий номер1824481300:07:000:0301. 

8. Виділити ******* в натурі  земельну ділянку (рілля) загальною площею 

1,4318 га, кадастровий номер1824484000:03:000:0457. 

9. Виділити ******* в натурі  земельну ділянку (рілля) загальною площею 

1,2958 га, кадастровий номер1824484000:03:000:0456. 

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

Міський голова                  О.В. Омельчук  



                                                                             Додаток 
                                                                                                           до рішення ХLVІ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 07.11.2019 року №   1346 

                                                                                                          «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 «Червоний 

партизан» на території Олевської міської ради Олевського району 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 № 

0190716 

Рілля-269 

кормові 

угіддя – 

294 

 

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 «Червона Зірка» 

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,75м...’

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 № 

0279478 

Рілля-407 

кормові 

угіддя – 

407 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додатковий список 

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

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,76м...’

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 № 

0282429 

Рілля-53 

кормові 

угіддя – 

157 

2. ******* ******

* 

******* ****

*** 

****

*** 

******* ЖТ № 

0281885 

Рілля-54 

кормові 

угіддя – 

158 

 

 

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 Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,76м...’

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 № 

0278974 

Рілля-337; 

434, 

кормові 

угіддя – 

306 

2 ******* ******

* 

******* ****

*** 

****

*** 

******* ЖТ № 

0278768 

Рілля-277; 

136, 

кормові 

угіддя – 

80 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 
 

  



                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1347 

ХLVІ сесія                       VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 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 сільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ЛУГИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ», код 

ЄДРПОУ 41519813, зареєстрованої за адресою: вул.Богдана Хмельницького, 1, 

м.Олевськ, Житомирська область, керуючись ст.83 Земельного кодексу 

України, ст.1285 Цивільного кодексу, 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 –188,4575  га, 

які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах колишньої Жовтневської (Калинівської) сільської 

ради), згідно  додатку. 

2.Укласти договори оренди земельних ділянок (не переоформлених земельних 

часток (паїв)) сільськогосподарського призначення, що входять до складу 

спадщини, які розташовані в адміністративних межах Олевської міської ради 

Житомирської області з ТОВ «ЛУГИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ»,  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 договорі оренди землі.  

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

оцінки. 

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 ХLVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 07.11.2019 року №1347 «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 

Землевласник Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

1.  ******* 1824481300:07:000:0242 0,9680 Рілля 

1824481300:08:000:0074 0,8289 Пасовища 

2.  ******* 1824481300:02:000:0034 1,4311 Сіножаті 

1824481300:05:000:0053 0,5301 Рілля 

3.  ******* 1824481300:04:000:0065 1,1342 Сіножаті 

1824481300:05:000:0210 0,4821 Рілля 

4.  ******* 1824481300:07:000:0237 0,5076 Рілля 

1824481300:08:000:0149 1,2336 Сіножаті 

5.  ******* 1824481300:04:000:0023 0,9153 Сіножаті 

1824481300:05:000:0163 0,4824 Рілля 

6.  ******* 1824481300:07:000:0207 0,5485 Рілля 

1824481300:08:000:0176 1,0241 Сіножаті 

7.  ******* 1824481300:04:000:0026 1,0012 Сіножаті 

1824481300:05:000:0173 0,4653 Рілля 

8.  ******* 1824481300:04:000:0059 1,0255 Сіножаті 

1824481300:05:000:0204 0,4795 Рілля 

9.  ******* 1824481300:07:000:0235 0,4495 Рілля 

1824481300:08:000:0147 1,0714 Сіножаті 

10.  ******* 1824481300:07:000:0219 0,5190 Рілля 

1824481300:08:000:0167 1,0243 Сіножаті 

11.  ******* 1824481300:07:000:0196 0,9748 Сіножаті 

1824481300:07:000:0198 0,5442 Рілля 

12.  ******* 1824481300:08:000:0015 1,1802 Сіножаті 

1824481300:08:000:0121 0,4299 Рілля 

13.  ******* 1824481300:04:000:0128 1,0986 Пасовища 

1824481300:08:000:0099 0,5650 Рілля 

14.  ******* 1824481300:04:000:0100 1,2637 Сіножаті 

1824481300:05:000:0252 0,4300 Рілля 

15.  ******* 1824481300:04:000:0082 1,0909 Сіножаті 

1824481300:05:000:0224 0,4823 Рілля 

16.  ******* 1824481300:05:000:0272 0,9676 Сіножаті 

1824481300:08:000:0114 0,4749 Рілля 

17.  ******* 1824481300:04:000:0019 1,3636 Сіножаті 

1824481300:05:000:0165 0,4637 Рілля 

18.  ******* 1824481300:07:000:0228 0,4495 Рілля 

1824481300:08:000:0158 1,0514 Сіножаті 

19.  ******* 1824481300:02:000:0013 0,9407 Сіножаті 

1824481300:05:000:0052 0,5144 Рілля 

20.  ******* 1824481300:02:000:0077 1,0243 Сіножаті 

1824481300:05:000:0094 0,4849 Рілля 



21.  ******* 1824481300:05:000:0031 0,8992 Пасовища 

1824481300:05:000:0138 0,4669 Рілля 

22.  ******* 1824481300:04:000:0010 1,2223 Сіножаті 

1824481300:05:000:0154 0,4814 Рілля 

23.  ******* 1824481300:08:000:0056 1,1828 Сіножаті 

1824481300:08:000:0137 

 

0,6067 Рілля 

24.  ******* 1824481300:04:000:0131 1,6249 Пасовища 

1824481300:08:000:0102 0,5651 Рілля 

25.  ******* 1824481300:04:000:0110 1,2403 Сіножаті 

1824481300:05:000:0238 0,4948 Рілля 

26.  ******* 1824481300:05:000:0275 1,0279 Сіножаті 

1824481300:08:000:0111 0,4299 Рілля 

27.  ******* 1824481300:07:000:0206 0,6072 Рілля 

1824481300:08:000:0175 1,0244 Сіножаті 

28.  ******* 1824481300:04:000:0070 0,9700 Сіножаті 

1824481300:05:000:0215 0,5868 Рілля 

29.  ******* 1824481300:05:000:0043 0,8433 Пасовища 

1824481300:05:000:0131 0,4817 Рілля 

30.  ******* 1824481300:04:000:0081 0,6798 Сіножаті 

1824481300:05:000:0223 0,4726 Рілля 

31.  ******* 1824481300:02:000:0063 1,3384 Сіножаті 

1824481300:05:000:0086 0,4392 Рілля 

32.  ******* 1824481300:02:000:0045 1,1021 Сіножаті 

1824481300:05:000:0063 0,4995 Рілля 

33.  ******* 1824481300:02:000:0057 1,3200 Сіножаті 

1824481300:05:000:0076 0,4857 Рілля 

34.  ******* 1824481300:01:000:0013 1,2242 Сіножаті 

1824481300:02:000:0068 0,6539 Рілля 

35.  ******* 1824481300:01:000:0016 1,1530 Сіножаті 

1824481300:02:000:0071 0,6941 Рілля 

36.  ******* 1824481300:04:000:0071 1,4046 Сіножаті 

1824481300:05:000:0216 0,3652 Рілля 

1824481300:05:000:0232 0,1762 Рілля 

37.  ******* 1824481300:01:000:0024 0,9631 Сіножаті 

1824481300:02:000:0085 0,6048 Рілля 

38.  ******* 1824481300:05:000:0270 0,4698 Сіножаті 

1824481300:08:000:0011 0,6918 Сіножаті 

1824481300:08:000:0116 0,7556 Рілля 

39.  ******* 1824481300:07:000:0212 0,6420 Рілля 

1824481300:08:000:0164 1,0362 Сіножаті 

40.  ******* 1824481300:07:000:0243 0,6036 Рілля 

1824481300:08:000:0077 1,0634 Пасовища 

41.  ******* 1824481300:05:000:0022 0,9919 Пасовища 

1824481300:05:000:0151 0,4433 Рілля 

42.  ******* 1824481300:07:000:0200 0,7828 Рілля 

1824481300:08:000:0172 1,2650 Сіножаті 

43.  ******* 1824481300:04:000:0041 0,9577 Сіножаті 

1824481300:05:000:0182 0,4785 Рілля 

44.  ******* 1824481300:07:000:0220 0,4968 Рілля 

1824481300:08:000:0178 1,1344 Сіножаті 

45.  ******* 1824481300:04:000:0031 0,9322 Сіножаті 



1824481300:05:000:0170 0,4661 Рілля 

46.  ******* 1824481300:07:000:0202 0,5806 Рілля 

1824481300:08:000:0168 1,0243 Сіножаті 

47.  ******* 1824481300:04:000:0033 0,9860 Сіножаті 

1824481300:05:000:0180 0,4821 

 

Рілля 

48.  ******* 1824481300:07:000:0211 0,8928 Рілля 

1824481300:08:000:0165 1,1987 Сіножаті 

49.  ******* 1824481300:07:000:0232 0,4549 Рілля 

1824481300:08:000:0081 1,0673 Пасовища 

50.  ******* 1824481300:04:000:0132 1,1011 Пасовища 

1824481300:08:000:0103 1,5987 Рілля 

51.  ******* 1824481300:02:000:0046 0,9814 Сіножаті 

1824481300:05:000:0064 0,5463 Рілля 

52.  ******* 1824481300:01:000:0005 1,6974 Сіножаті 

1824481300:02:000:0005 0,5650 Рілля 

53.  ******* 1824481300:04:000:0017 1,2605 Сіножаті 

1824481300:05:000:0160 0,4820 Рілля 

54.  ******* 1824481300:04:000:0016 1,0587 Сіножаті 

1824481300:05:000:0162 0,4823 Рілля 

55.  ******* 1824481300:01:000:0026 0,9610 Сіножаті 

1824481300:02:000:0087 0,5747 Рілля 

56.  ******* 1824481300:02:000:0026 2,2998 Сіножаті 

1824481300:02:000:0094 0,4981 Рілля 

57.  ******* 1824481300:04:000:0018 1,0215 Сіножаті 

1824481300:05:000:0161 0,4757 Рілля 

58.  ******* 1824481300:07:000:0209 0,5301 Рілля 

1824481300:08:000:0157 1,0743 Сіножаті 

59.  ******* 1824481300:07:000:0203 0,5614 Рілля 

1824481300:08:000:0170 1,1339 Сіножаті 

60.  ******* 1824481300:07:000:0215 0,4960 Рілля 

1824481300:08:000:0183 1,0658 Сіножаті 

61.  ******* 1824481300:05:000:0279 1,1120 Сіножаті 

1824481300:08:000:0107 0,4299 Рілля 

62.  ******* 1824481300:03:000:0013 1,2191 Сіножаті 

1824481300:05:000:0097 0,6818 Рілля 

63.  ******* 1824481300:02:000:0052 0,9463 Сіножаті 

1824481300:05:000:0071 0,9413 Рілля 

64.  ******* 1824481300:03:000:0010 1,3669 Сіножаті 

1824481300:05:000:0100 0,6523 Рілля 

65.  ******* 1824481300:04:000:0029 0,9076 Сіножаті 

1824481300:05:000:0168 0,4495 Рілля 

66.  ******* 1824481300:02:000:0062 1,3557 Сіножаті 

1824481300:05:000:0085 0,4557 Рілля 

67.  ******* 1824481300:04:000:0097 1,0656 Сіножаті 

1824481300:05:000:0244 0,4299 Рілля 

68.  ******* 1824481300:04:000:0052 1,4484 Сіножаті 

1824481300:05:000:0197 0,5745 Рілля 

69.  ******* 1824481300:04:000:0030 0,9038 Сіножаті 

1824481300:05:000:0169 0,4549 Рілля 

70.  ******* 1824481300:07:000:0214 0,5012 Рілля 



1824481300:08:000:0162 1,3412 Сіножаті 

71.  ******* 1824481300:07:000:0218 0,4494 Рілля 

1824481300:08:000:0180 1,0243 Сіножаті 

72.  ******* 1824481300:04:000:0027 0,9406 Сіножаті 

1824481300:05:000:0172 0,4638 Рілля 

73.  ******* 1824481300:03:000:0008 1,6637 Сіножаті 

1824481300:05:000:0109 0,4823 Рілля 

74.  ******* 1824481300:04:000:0084 1,3730 Сіножаті 

1824481300:05:000:0229 0,4812 Рілля 

75.  ******* 1824481300:04:000:0091 1,0850 Сіножаті 

1824481300:05:000:0242 0,4603 Рілля 

76.  ******* 1824481300:04:000:0088 0,9798 Сіножаті 

1824481300:05:000:0234 0,4319 Рілля 

77.  ******* 1824481300:03:000:0023 1,5083 Сіножаті 

1824481300:05:000:0116 0,4736 Рілля 

78.  ******* 1824481300:07:000:0208 0,4770 Рілля 

1824481300:08:000:0177 1,0244 Сіножаті 

79.  ******* 1824481300:07:000:0227 0,4494 Рілля 

1824481300:08:000:0161 1,2884 Сіножаті 

80.  ******* 1824481300:04:000:0028 0,9217 Сіножаті 

1824481300:05:000:0171 0,4627 Рілля 

81.  ******* 1824481300:04:000:0011 1,0860 Сіножаті 

1824481300:05:000:0155 0,4823 Рілля 

82.  ******* 1824481300:07:000:0255 0,5651 Рілля 

1824481300:08:000:0090 0,7457 Пасовища 

83.  ******* 1824481300:04:000:0102 1,3580 Сіножаті 

1824481300:05:000:0254 0,5059 Рілля 

84.  ******* 1824481300:07:000:0245 0,4517 Рілля 

1824481300:08:000:0084 1,0946 Пасовища 

85.  ******* 1824481300:03:000:0024 0,9783 Сіножаті 

1824481300:05:000:0117 0,4824 Рілля 

86.  ******* 1824481300:01:000:0027 0,9651 Сіножаті 

1824481300:02:000:0088 0,5543 Рілля 

87.  ******* 1824481300:01:000:0006 2,2467 Сіножаті 

1824481300:02:000:0006 0,5650 Рілля 

88.  ******* 1824481300:01:000:0022 1,3568 Сіножаті 

1824481300:02:000:0083 0,6520 Рілля 

89.  ******* 1824481300:07:000:0244 0,5037 Рілля 

1824481300:08:000:0078 1,0634 Пасовища 

90.  ******* 1824481300:03:000:0022 0,6172 Сіножаті 

1824481300:03:000:0030 0,4159 Сіножаті 

1824481300:05:000:0119 0,4824 Рілля 

91.  ******* 1824481300:05:000:0034 0,6935 Пасовища 

1824481300:05:000:0125 0,4820 Рілля 

92.  ******* 1824481300:02:000:0025 1,4951 Сіножаті 

1824481300:02:000:0093 0,5204 Рілля 

93.  ******* 1824481300:04:000:0012 1,0723 Сіножаті 

1824481300:05:000:0156 0,4823 Рілля 

94.  ******* 1824481300:04:000:0068 1,2441 Сіножаті 

1824481300:05:000:0213 0,4441 Рілля 

95.  ******* 1824481300:04:000:0069 1,1989 Сіножаті 



1824481300:05:000:0214 0,4571 Рілля 

96.  ******* 1824481300:03:000:0017 1,4224 Сіножаті 

1824481300:05:000:0111 0,4823 Рілля 

97.  ******* 1824481300:04:000:0079 0,9791 Сіножаті 

1824481300:05:000:0227 0,4395 Рілля 

98.  ******* 1824481300:04:000:0063 1,3406 Сіножаті 

1824481300:05:000:0208 0,4824 Рілля 

99.  ******* 1824481300:01:000:0010 1,3611 Сіножаті 

1824481300:02:000:0010 0,5225 Рілля 

100.  ******* 1824481300:05:000:0024 0,7577 Пасовища 

1824481300:05:000:0149 0,4823 Рілля 

101.  ******* 1824481300:08:000:0070 1,0846 Сіножаті 

1824481300:08:000:0138 0,4857 Рілля 

102.  ******* 1824481300:05:000:0041 0,8651 Пасовища 

1824481300:05:000:0133 0,4571 Рілля 

103.  ******* 1824481300:04:000:0104 0,9593 Сіножаті 

1824481300:05:000:0250 0,4475 Рілля 

104.  ******* 1824481300:05:000:0032 0,9839 Пасовища 

1824481300:05:000:0137 0,4676 Рілля 

105.  ******* 1824481300:03:000:0005 1,0243 Сіножаті 

1824481300:05:000:0105 0,2715 Рілля 

1824481300:05:000:0106 0,2032 Рілля 

106.  ******* 1824481300:04:000:0136 1,3538 Сіножаті 

1824481300:08:000:0096 0,5650 Рілля 

107.  ******* 1824481300:04:000:0054 1,8843 Сіножаті 

1824481300:05:000:0199 0,6853 Рілля 

108.  ******* 1824481300:04:000:0074 1,2492 Сіножаті 

1824481300:05:000:0219 0,4614 Рілля 

109.  ******* 1824481300:05:000:0030 1,1165 Пасовища 

1824481300:05:000:0139 0,4613 Рілля 

110.  ******* 1824481300:02:000:0039 1,0238 Сіножаті 

1824481300:05:000:0057 0,4843 Рілля 

111.  ******* 1824481300:05:000:0278 1,0519 Сіножаті 

1824481300:08:000:0108 0,4299 Рілля 

112.  ******* 1824481300:05:000:0029 1,0683 Пасовища 

1824481300:05:000:0153 0,4740 Рілля 

113.  ******* 1824481300:05:000:0016 0,6255 Пасовища 

1824481300:05:000:0145 0,4509 Рілля 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1348  

ХLVІ сесія           VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 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 сільсько- 

господарського призначення 

 

    Розглянувши заяву ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ 

СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ 43130758, зареєстрованого за адресою: вул.Архипа 

Левчука,39-А, с.Тепениця, Олевський район, Житомирська область, керуючись 

ст.83 Земельного кодексу України, ст.1285 Цивільного кодексу, 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 –15,834  га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (на 

території колишньої Тепеницької сільської ради),  згідно  додатку. 

2.Укласти договори оренди земельних ділянок (не переоформлених земельних 

часток (паїв)) сільськогосподарського призначення, що входять до складу 

спадщини, які розташовані в адміністративних межах Олевської міської ради 

Житомирської області, з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ 

СТАНДАРТ»,  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 договорі оренди землі.  

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

оцінки. 

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 № 1348 «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.І.П. № паю Площа 

ділянки,га. 

Кадастровий номер 

ділянки 

 

1 ******* 145 3,1367  1824487200:17:000:0055 

2 ******* 157 3,1044  1824487200:17:000:0049 

3 ******* 165.2 2,0246 1824487200:17:000:0090 

4 ******* 167.2 1,3240 1824487200:17:000:0061 

5 *******  3,1243 1824487200:17:000:0093 

6 *******  3,1200 1824487200:17:000:0039 

 ВСЬОГО  15,834                                                

          

 

  Начальник управління земельних відносин           Н.І. Біленець 

 

    



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1349 

ХLVІ сесія                 VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

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 

 

    Розглянувши заяву ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ 

СТАНДАРТ», код ЄДРПОУ 43130758,  зареєстрованого за адресою: вул. 

Архипа Левчука, 39-А, с.Тепениця, Олевський район, Житомирська область, 

керуючись ст.83 Земельного кодексу України, ст.1285 Цивільного кодексу, 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 – 105,08 га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах колишньої Тепеницької сільської ради), згідно  

додатку. 

2. Надати дозвіл ТОВ  «УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ СТАНДАРТ» 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) із земель не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться на території 

адміністративного підпорядкування Олевської міської ради Житомирської 

області (в адміністративних межах колишньої  Тепеницької сільської ради) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ)  

із земель сільськогосподарського призначення з метою передачі у користування 

на умовах оренди загальною площею 105,08 га, згідно додатку. 



3. ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ СТАНДАРТ» звернутися до 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації. 

4. ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ СТАНДАРТ» 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. 

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 ХLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 10.10.2019 року № 1349 «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» 

 

№ 

з/п 

П.І.П. № паю Площа ділянки, 

га 

1 ******* 73 2,28 

2 ******* 79 2,66 

3 ******* 86 1,38 

4 ******* 87 1,38 

5 ******* 89 0,86 

6 ******* 104 5,90 

7 ******* 105 2,38 

    8 ******* 106 2,30 

9 ******* 107 2,80 

10 ******* 108 2,24 

11 ******* 109 2,65 

12 ******* 110 2,00 

13 ******* 111 2,99 

14 ******* 112 3,08 

15 ******* 115 2,56 

16 ******* 116 2,40 

17 ******* 134 2,00 

18 ******* 135 1,91 

19 ******* 136 3,09 

20 ******* 139 2,50 

21 ******* 146 2,80 

22 ******* 147 3,05 



23 ******* 149 1,93 

24 ******* 150 2,44 

25 ******* 153 2,01 

26 ******* 154 1,80 

27 ******* 155 1,89 

28 ******* 156 2,50 

29 ******* 158 3,21 

30 ******* 159 3,67 

31 ******* 160 1,68 

32 ******* 163 3,30 

33 ******* 164 1,70 

34 ******* 166 2,88 

35 ******* 168 2,96 

36 ******* 169 1,78 

37 ******* 170 1,50 

38 ******* 171 1,44 

39 ******* 172 1,50 

40 ******* 173 1,58 

41 ******* 174 1,70 

42 ******* 176 2,60 

43 ******* 177 2,60 

44 ******* 179 3,20 

 ВСЬОГО:  105,08 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1350 

ХLVІ сесія           VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

нерозподілених (невитребуваних)земельних часток (паїв), 

що передаються в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши заяву ФОП *******, поживає за адресою:  вул. *******, 68-

а, м.Олевськ, Житомирська обл. та надані документи, керуючись ст. 13 Закону 

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

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

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

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  

Законом України «Про оренду землі», ст.26 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  України»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

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

*******, загальною площею 15,9608 га  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) на території 

Олевської міської ради  Олевського району Житомирської області (за межами 

населених пунктів), який розроблено ПП «АНДВОЛ». 

2. Передати в оренду ФОП ******* нерозподілені (невитребувані) земельні 

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

району Житомирської області за межами населених пунктів (с.Михайлівка) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 10 років 

або до моменту витребування їх власниками права власності на земельні 

ділянки, загальною площею 15,9608 га, згідно додатку. 

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

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва   

(Код 01.01 за КВЦПЗ).  



4. ФОП *******: 

- укласти відповідні договори оренди земельних ділянок з Олевською міською 

радою, згідно з чинним законодавством, в яких передбачити, що у разі набуття 

громадянами права власності на нерозподілені (невитребувані) земельні частки 

(паї), договори оренди підлягають розірванню; 

- в місячний термін, після підписання договорів оренди, забезпечити державну 

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

відповідно до чинного законодавства; 

- приступити до використання земельних ділянок після державної реєстрації 

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

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

достовірність та якість технічної документації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                     О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



         Додаток 

                                                                                              до рішення ХLІІІ сесії Олевської міської ради 

                                                                                              VІІ скликання від 07.11.2019 року №   1350 

                                                                                              «Про затвердження технічної документації 

                                                                                              із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж 

                                                                                              земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

                                                                                              нерозподілених (невитребуваних) 

                                                                                              земельних часток (паїв), що передаються в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» 

№ Номер паю Кадастровий номер Площа, га Угіддя 

1 666 1824484400:10:000:0526 0,8077 Рілля 

2 667 1824484400:10:000:0527 0,7933 Рілля 

3 668 1824484400:10:000:0528 0,7932 Рілля 

4 669 1824484400:10:000:0529 0,7932 Рілля 

5 670 1824484400:10:000:0530 0,7932 Рілля 

6 671 1824484400:10:000:0531 0,7932 Рілля 

7 672 1824484400:10:000:0544 0,7931 Рілля 

8 673 1824484400:10:000:0532 0,7932 Рілля 

9 674 1824484400:10:000:0533 0,7932 Рілля 

10 675 1824484400:10:000:0534 0,7945 Рілля 

11 676 1824484400:10:000:0535 0,8047 Рілля 

12 677 1824484400:10:000:0536 0,8288 Рілля 

13 678 1824484400:10:000:0537 0,8269 Рілля 

14 679 1824484400:10:000:0538 0,7932 Рілля 

15 680 1824484400:10:000:0539 0,7932 Рілля 

16 681 1824484400:10:000:0540 0,7932 Рілля 

17 682 1824484400:10:000:0541 0,7932 Рілля 

18 683 1824484400:10:000:0542 0,7934 Рілля 

19 684 1824484400:10:000:0545 0,7932 Рілля 

20 685 1824484400:10:000:0543 0,7932 Рілля 



Начальник управління земельних відносин                                                          Н.І. Біленець 

                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1351 

ХLVІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про використання окремих  

земельних ділянок 

комунальної власності 

 

У зв’язку з необхідністю створення громадських пасовищ та відповідно 

ч.2 ст.34, 83 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. Використовувати громадянами земельні ділянки комунальної власності: 

- загальною площею 21, 4299 га, кадастровий номер 1824486400:05:000:0120,  із 

земель запасу; 

- загальною площею 5, 2055 га, кадастровий номер 1824486400:03:000:0157,  із 

земель запасу; 

- загальною площею 13, 8036 га, кадастровий номер 1824486400:03:000:0153,  із 

земель запасу; 

- загальною площею 11,2545 га, кадастровий номер 1824486400:09:000:0048 ,  із 

земель запасу, які розташовані за межами населених пунктів (колишньої  

Стовпинської сільської ради)  Олевської об’єднаної територіальної громади 

Житомирська області, як громадське пасовище, з метою випасання худоби  у 

порядку загального користування. 

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  № 1352 

ХLVІ сесія           VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про  надання  дозволу  на   

виготовлення  звіту про експертну 

грошову   оцінку  земельної  ділянки  

 

     Розглянувши заяву *******, проживає за адресою: вул. *******,30, м. 

Олевськ, Житомирська обл. про надання дозволу на виготовлення звіту про 

експертну грошову оцінку на земельну ділянку комунальної власності 

несільськогосподарського призначення, керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 

Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст. 26 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ******* на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею  0,1593 га, з 

метою надання у власність шляхом викупу для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ),  

розташованої за адресою: вул. *******, 58-з, м.Олевськ, Житомирська область, 

кадастровий номер1824455100:02:004:0029. 

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  № 1353 

ХLVІ сесія                          VІІ скликання

  

від 07.11.2019 року 

 

Про припинення дії 

договорів оренди землі 

 

Розглянувши заяви: 

- *******, проживає за адресою: вул. *******, 43, кв.73, м. Житомир; 

-   *******, проживає за адресою: вул. *******, 7, с.Кишин, Олевський район, 

Житомирська область 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 договору оренди землі від 27 лютого 2019 року укладеного 

Олевською міською радою з ТОВ «АГРОУСПІХ-1», код ЄДРПОУ 39320297, 

стосовно земельної ділянки: 

- кадастровий номер 1824484000:03:000:0270 ,загальною площею 0,9247 га, 

розташованої 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 05 червня 2019 року укладеного 

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

41519813, стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824484000:05:000:0087 загальною площею 0,9246 га; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0365 загальною площею 0,343 га, 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Кишинської сільської ради, у зв’язку з прийняттям спадщини 

спадкоємцем. 

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  



                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1354 

ХLVІ сесія           VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо поділу 

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

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

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності (кадастровий номер 1824486800:08:000:0383) 

об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради загальною 

площею 7,3780 га, на земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486800:08:000:0385, загальною 

площею 0,2400 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824486800:08:000:0386, загальною 

площею 7,1380 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області  за межами населених пунктів (в адміністративних 

межах колишньої Сущанської сільської ради), виготовлену ФОП СЕРЕДА О.В. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності (кадастровий номер1824484000:13:000:0599) 

об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради 

Житомирської області,  загальною площею 5,1810 га, на земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824484000:13:000:0601, загальною 

площею 2,0000 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824484000:13:000:0600, загальною 

площею 3,1810 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів (в адміністративних межах 

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

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності (кадастровий номер 1824486400:09:000:0051) 



об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради загальною 

площею 9,8275 га, на земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486400:09:000:0056, загальною 

площею 2,1175 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824486400:09:000:0053, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер1824486400:09:000:0058, загальною 

площею 0,3700 га; 

- земельна ділянка №4 кадастровий номер1824486400:09:000:0055, загальною 

площею 0,5600 га; 

- земельна ділянка №5 кадастровий номер1824486400:09:000:0060, загальною 

площею 0,6700га; 

- земельна ділянка №6 кадастровий номер1824486400:09:000:0062, загальною 

площею 0,4000 га; 

- земельна ділянка №7 кадастровий номер1824486400:09:000:0057, загальною 

площею 0,3700 га; 

- земельна ділянка №8 кадастровий номер1824486400:09:000:0059, загальною 

площею 0,1100 га; 

- земельна ділянка №9 кадастровий номер1824486400:09:000:0061, загальною 

площею 0,9300 га; 

- земельна ділянка №10 кадастровий номер1824486400:09:000:0054, загальною 

площею 4,1000 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Олевського району за межами населених пунктів (в адміністративних межах 

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

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності (кадастровий номер 1824481600:04:000:0713) 

об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради, загальною 

площею 25,5754 га, на земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824481600:04:000:0884, загальною 

площею 24,4455 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824481600:04:000:0885, загальною 

площею 0,4730 га; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер1824481600:04:000:0883, загальною 

площею 0,4227 га; 

- земельна ділянка №4 кадастровий номер1824481600:04:000:0886, загальною 

площею 0,2342 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомисрької області за межами населених пунктів (в адміністративних межах 

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

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної  власності ( кадастровий номер 1824486200:04:000:0862) 

Об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради загальною 

площею 11,1556 га, на земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486200:04:000:0872, загальною 

площею 1,8600 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824486200:04:000:0869, загальною 

площею 1,8600 га; 



- земельна ділянка №3 кадастровий номер1824486200:04:000:0868, загальною 

площею 1,8600 га; 

- земельна ділянка №4 кадастровий номер1824486200:04:000:0873, загальною 

площею 1,8600 га; 

- земельна ділянка №5 кадастровий номер1824486200:04:000:0870, загальною 

площею 1,8600га; 

- земельна ділянка №6 кадастровий номер1824486200:04:000:0871, загальною 

площею 1,8556 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомисрької області за межами населених пунктів (в адміністративних межах 

колишньої Руднє-Бистрянської сільської ради), виготовлену ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

6. Олевській міській раді у місячний термін зареєструвати право власності 

стосовно новостворених земельних ділянок, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із 

землеустрою. 

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  № 1355 

ХLVІ сесія                         VІІ скликання

  

від 07.11.2019 року 

 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок 

комунальної власності  

        У зв’язку з необхідністю поділу земельної ділянки, розташованої на 

території Олевської міської ради за межами населеного пункту, керуючись ст. 

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 1824484800:01:000:0431, загальною площею 6,0858 га, землі 

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

міської ради Олевського району (за межами населеного пункту с.Копище) на 

дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 5,7858 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею 0,3000 га. 

2. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824482400:02:000:0405, загальною площею 34,7915 га, 

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

Олевської міської ради Олевського району (за межами населеного пункту с. 

Замисловичі) на вісімнадцять земельних ділянок: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   1,9815 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею  1,9300  га; 



- земельна ділянка № 3 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 4 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 5 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 6 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 7 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 8 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 9 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 10 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 11 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 12 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 13 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 14 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 15 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 16 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 17 загальною площею  1,9300  га; 

- земельна ділянка № 18 загальною площею  1,9300  га. 

3. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824485300:05:000:0747 загальною площею 0,8000 га, землі 

запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). розташованої на території Олевської міської ради 

Олевського району (за межами населеного пункту с.Лопатичі) на дві земельні 

ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 0,3000 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею 0,5000 га. 

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

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                                               О.В. Омельчук  



                                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1356 

ХLVІ сесія           VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель 

 

Розглянувши технічні документації з нормативно-грошової оцінки земель 

сіл Обище, Замисловичі, Шебедиха, Устинівка Олевської міської ради 

Житомирської області,  виготовлені ДП «Житомирським науково-дослідним та 

проектним інститутом землеустрою», керуючись  ст.12 Земельного кодексу 

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

експертизу землевпорядної документації», Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики», ст. 271 Податкового кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель села 

Обище Олевської міської ради Житомирської області та середню (базову) 

вартість 1м
2
 земель села Обище – 87,40 грн/м

2
. Граничне значення зонального 

коефіцієнту Км2 становить 1,00. Площа с.Обище складає 58,0000 га. 

2. Затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель 

села Замисловичі Олевської міської ради Житомирської області та середню 

(базову) вартість 1м
2
 земель села Замисловичі – 94,70 грн/м

2
. Граничні значення 

зонального коефіцієнту Км2 вкладаються у діапазон значень додатку 6 

«Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів». Площа с. 

Замисловичі складає 246,4000 га. 

3. Затвердити технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель 

села Шебедиха Олевської міської ради Житомирської області та середню 

(базову) вартість 1м
2
 земель села Шебедиха – 58,42 грн/м

2
. Граничне значення 

зонального коефіцієнту Км2 становить 1,00. Площа с. Шебедиха складає 

36,8000 га. 

4. Затвердити технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель 

села Устинівка Олевської міської ради Житомирської області та середню 

(базову) вартість 1м
2
 земель села Устинівка – 33,03 грн/м

2
. Граничне значення 

зонального коефіцієнту Км2 становить 1,00. Площа с. Устинівка складає 

65,2000 га. 



5. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населених пунктів сіл 

Обище, Замисловичі, Шебедиха, Устинівка з 1 січня 2020 року. 

6. Нормативна грошова оцінка земель сіл Обище, Замисловичі, Шебедиха, 

Устинівка підлягає щорічній індексації відповідно до вимого чинного 

законодавства. 

7. Управлінню земельних відносин  Олевської міської ради внести зміни до 

діючих договорів оренди землі щодо зміни розміру орендної плати шляхом 

укладання додаткових угод. 

8. Олевській міській раді оприлюднити дане рішення відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

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

-  «Технічна документація по визначенню нормативної грошової оцінки земель 

сільських населених пунктів Замисловицької сільської ради (сіл Замисловичі, 

Шебедиха, Устинівка, Рудня-Замисловицька) Олевського району Житомирської 

області», в частині сіл Замисловичі, Шебедиха та Устинівка ; 

- «Технічна документація по визначенню нормативної грошової оцінки земель 

сільських населених пунктів Тепеницької сільської ради (сіл Тепениця, 

Артинськ, Обище, Соснівка та Хмелівка) Олевського району Житомирської 

області», в частині села Обище. 

10.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова                       О.В.Омельчук  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1357 

ХLVІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 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 заяви: 

- *******, проживає за адресою: вул. *******,22 с. Соснівка, Олевський р-

н, Житомирська обл;  

- *******, проживає за адресою: вул. *******, 21, с. Кишин, Олевського р-

ну, Житомирської обл., надані документи, керуючись ст.ст. 12, 20,40,81, 

95, 96, 116,118,120,121, 122, 123, 141,186 Земельного кодексу України, ст. 

ст.8, 20, 22, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,  

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити *******проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

загальною площею 1,9400 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0528, з 

метою зміни цільового призначення  її  з коду КВЦПЗ 17.00. – землі резервного 

фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована на території Олевської міської ради Житомирської області за 

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

1.1. Передати *******у власність земельну ділянку загальною площею 1,9400 

га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0528, для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

загальною площею 2,0000 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0230, з 

метою зміни цільового призначення її з коду КВЦПЗ 16.00. – землі запасу на 

код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована на території Олевської міської ради Житомирської області за 

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



2.1. Передати *******, безоплатно у власність земельну ділянку загальною 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0230, для ведення 

особистого селянського господарства. 

3.Зобов’язати *******, *******в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

4. Попередити *******, ******* про заборону використання земельної ділянки 

до реєстрації права власності та змінні цільового призначення земельної 

ділянки. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

 

 Міський голова                                                                            О.В. Омельчук  



                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1358 

ХLVІ сесія           VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельних  ділянок несільсько- 

господарського призначення 

 

 Розглянувши заяви: 

- *******, проживає за адресою: вул. *******,13, с.Забороче, Олевський 

район, Житомирська обл.; 

- *******, який проживає за адресою: вул. *******,7, с.Забороче, Олевський 

район, Житомирська обл., 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 0,0664 га, яка 

розташована за адресою: вул. Миру, 53-а, с.Забороче, Олевський р-н, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 13891,00 грн. (без 

ПДВ) (тринадцять тисяч вісімсот дев’яносто одна гривня 00 коп.) (без ПДВ). 

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить 20,92 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. Миру, 53-а, с. Забороче, Олевський р-н, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824484003:01:002:0030 між міською 

радою та *******, за ціною 13944,00 грн. (без ПДВ) (тринадцять тисяч 

дев’ятсот сорок чотири гривні 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1кв.м = 21,00 грн. 

1.2. Припинити дію договору оренди землі від 12 квітня 2019 року укладеного з 

******* стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер1824484003:01:002:0030,загальною площею 0,0664 га, розташованої за 

адресою: вул.Миру,53-а, с.Забороче, Олевський р-н, Житомирська область.  



2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, загальною площею 0,0750 га, яка 

розташована за адресою: вул. Миру,53-б, с. Забороче, Олевський р-н, 

Житомирська  область, з метою продажу (викупу) в сумі 15435,00 грн. (без 

ПДВ) (п'ятнадцять тисяч чотириста тридцять п’ять гривень 00 коп.) (без ПДВ)).  

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить 20,58 грн. (без ПДВ), яка 

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

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

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Миру, 53-б, с.Забороче, Олевський р-н, 

Житомирська область, кадастровий номер1824484003:01:002:0031, між міською 

радою та *******, за ціною 15750,00 грн. (без ПДВ) (п'ятнадцять тисяч сімсот 

п’ятдесят гривень 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1кв.м = 21,00 грн. 

2.2. Припинити дію договору оренди землі  від 12 квітня 2019 року укладеного 

з ******* стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер1824484003:01:002:0031, загальною площею 0,0750 га розташованої за 

адресою: вул. Миру, 53-б, с.Забороче, Олевський р-н, Житомирська область. 

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  № 1359 

ХLVІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення(відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

та укладання договору оренди земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву *******, проживає за адресою: вул. *******, 19, кв.1, 

м. Олевськ, Житомирська область, надані документи, керуючись ст.ст. 

12,92,93,95,96,120,122,123,124,141 Земельного кодексу України, ст.ст. 

8,20,22,25,55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду 

землі», 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.Затвердити ******* технічну документацію із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), з 

метою передачі її в користування на умовах оренди загальною площею 0,0564 

га, за адресою: вул. *******, 28, с. Соснівка, Олевський р-н,  Житомирська 

область, кадастровий номер 1824487204:14:003:0116, яку розроблено ПП 

«Андвол». 

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

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ),   

1.2. ******* в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

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  № 1360 

ХLVІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 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 XLVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 07.11.2019 року №1360 «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 ******* ******* ******* 0,1000 0,1000 

2 ******* ******* ******* 0,1000 0,1000 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1361 

ХLVІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 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) 

 

          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) 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),  

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

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 XLVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 07.11.2019 року № 1361 «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)» 

 

 

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). 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслугов

ування 

житлово

го 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ******* ******* ******* 0,1000 0,1000 1824455100:01:008:0030 

2 ******* ******* ******* 0,1000 0,1000 1824455100:02:015:0025 

3 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 1824481301:10:022:0004 

4 ******* ******* ******* 0,1000 0,1000 1824455100:02:023:0013 

5 ******* ******* ******* 0,0516 0,0516 1824455100:01:015:0076 

6 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 1824485601:07:009:0001 

7 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 1824481302:11:010:0003 

8 ******* ******* ******* 0,0710 0,0710 1824455100:02:040:0040 

9 ******* ******* ******* 0,1000 0,1000 1824455100:02:038:0047 

10 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 1824487201:09:002:0049 

11 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 1824487603:10:002:0012 

12 ******* ******* ******* 0,1000 0,1000 1824455100:02:010:0150 

13 ******* ******* ******* 0,0299 0,0299 1824455100:01:006:0062 



14 ******* ******* ******* 0,0750 0,0750 1824483601:05:011:0012 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1362 

ХLVІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 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 

та для ведення особистого селянського господарства 

 

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 та 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 громадянам, згідно додатку, на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ), із земель житлової забудови, для 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 XLVІ сесії міської ради VІІ скликання 

від 07.11.2019 № 1362 «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»  

 

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 . 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 114уд’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговуванн

я  житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ******* ******* ******* 0,3000 - - 0,3000 

2 ******* ******* ******* 0,2500 - - 0,2500 

3 ******* ******* ******* 0,7300 - - 0,7300 

4 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 - - 

5 ******* ******* ******* 0,2300 - - 0,2300 

6 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 - - 

7 ******* ******* ******* 0,2500 - - 0,2500 

8 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 - - 

9 ******* ******* ******* 0,2000 - - 0,2000 

10 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 - - 

11 ******* ******* ******* 0,1200 - 0,1200 - 



12 ******* ******* ******* 0,0500 - 0,0500 - 

13 ******* ******* ******* 0,1600 - - 0,1600 

14 ******* ******* ******* 0,0200 - 0,0200 - 

15 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 - - 

16 ******* ******* ******* 0,1500 - - 0,1500 

 
Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1363 

ХLVІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

для індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян  про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів,  керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 

122  Земельного кодексу України ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ), для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для 

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), для 

будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 



4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації права власності та про цільове 

використання земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 

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

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова       О.В. Омельчук  



                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                 Додаток 

до рішення XLVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 07.11.2019 року №  1363 «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та будівництва 

індивідуальних гаражів»  

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва,  для ведення особистого селянського господарства та для будівництва 
індивідуальних гаражів. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництв

а і 

обслуговув

ання 

житлового 

будинку, 

господарсь

ких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивідуа

льного  

садівницт

ва,     га 

Для 

ведене 

особист

ого 

селянсь

кого 

господа

рства, га 

Для 

будівни

цтва 

індивіду

альних 

гаражів, 

га 

 

 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ******* ******* ******* 0,7376 - - 0,7376 - 1824481301:10:022:0003 

2 ******* ******* ******* 0,0624 0,0624 - - - 1824455100:01:034:0162 

3 ******* ******* ******* 0,2137 - - 0,2137 - 1824455100:02:023:0014 

4 ******* ******* ******* 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:001:0102 

5 ******* ******* ******* 0,0270 - 0,0270 - - 1824455100:01:035:0029 

6 ******* ******* ******* 0,1921 - - 0,1921 - 1824486801:02:001:0024 

7 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 - - - 1824486801:02:001:0023 

8 ******* ******* ******* 0,1440 - - 0,1440 - 1824485601:07:009:0002 

9 ******* ******* ******* 0,2000 - - 0,2000 - 1824455100:01:035:0028 

10 ******* ******* ******* 0,2752 - - 0,2752 - 1824487602:06:001:0019 

11 ******* ******* ******* 0,2415 0,2415 - - - 1824487201:09:002:0050 

12 ******* ******* ******* 0,0727 - 0,0727 - - 1824455100:02:038:0048 



13 ******* ******* ******* 0,2300 - - 0,2300 - 1824487603:10:002:0011 

14 ******* ******* ******* 0,2449 0,2449 - - - 1824487201:09:002:0051 

15 ******* ******* ******* 0,2500 0,2500 - - - 1824486801:02:004:0065 

16 ******* ******* ******* 0,3700 - - 0,3700 - 1824486801:02:004:0066 

17 ******* ******* ******* 0,0030 - - - 0,0030 1824455100:01:014:0070 

18 ******* ******* ******* 0,0759 0,0759 - - - 1824481601:05:008:0104 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець  



                                                   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1364 

 

XLVІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського  

виробництва 

 

Розглянувши заяву *******, проживає за адресою: вул. *******, 1-В, с. 

Зольня, Олевського р-ну, Житомирської обл. та надані документи, керуючись 

ст.25 Земельного кодексу України, ст.ст.1,2,3,5,9 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», ст.ст.27,28,55 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,  враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити ******* технічну документацію із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 1,8715 га на території Олевської міської ради, Олевського 

району, Житомирської області, яка розроблена  ПП «Андвол». 

1.1.Виділити ******* в натурі земельні ділянки загальною площею 1,8715 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,1719 га, кадастровий номер 

1824485600:06:000:7042, земельна ділянка (пасовища) площею 0,6996 га, 

кадастровий номер 1824485600:08:000:0567. 

2. Відмітити, що приступати до використання земельних ділянок до 

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

посвідчує право власності на них та державної реєстрації, забороняється. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

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  № 1365 

ХLVІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про вилучення земельної ділянки  

та надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва  

та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

  

   Розглянувши заяви *******, проживає за адресою: вул. *******, 8, м. 

Олевськ, Житомирської обл. про вилучення земельної ділянки та *******, 

проживає за адресою: вул. *******, 8, м. Олевськ, Житомирської обл. про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) та 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ)  керуючись 

ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122,140 Земельного кодексу України,ст. ст.8, 50 

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

самоврядування в Україні», керуючись пунктом 2 Розділу II Прикінцевих та 

перехідних положень Закону України № 497-VIII від 02.06.2015 року «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, 

змісту та порядку погодження документації із землеустрою» та враховуючи 

висновок постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Вилучити у громадянки  ******* земельну ділянку, надану рішенням 

ХLІVсесії Олевської міської ради VІІ скликання Житомирської області від 

05.09.2019 року №1262 «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)»,  загальною 



орієнтовною площею 0,10 га, розташованої за адресою: вул. Квітинського, 17, 

м.Олевськ, Житомирської обл. та земельну ділянку надану рішенням ХLІVсесії, 

Олевської міської ради VІІ скликання Житомирської області від  05.09.2019 

року №1264 «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 та для ведення особистого селянського господарства» загальною 

орієнтовною площею 0,02 га, розташованої за адресою: вул. Квітинського, 17, 

м.Олевськ, Житомирської обл.  

 Земельні ділянки долучити до земель запасу міської ради. 

2. Надати дозвіл громадянину *******на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), із 

земель житлової забудови, загальною орієнтовною площею 0,10 га за адресою: 

вул. Квітинського, 17, м.Олевськ, Житомирської обл. та  для індивідуального 

садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), із земель сільськогосподарського 

призначення, загальною орієнтовною площею 0,02 га за адресою: вул. 

Квітинського, м.Олевськ, Житомирської обл. 

3. Громадянину *******, в місячний термін, звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із 

землеустрою. 

4. Громадянину ******* розроблені проекти землеустрою в установленому 

законом порядку, з моменту його виготовлення в місячний термін подати на 

розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.    

5. Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

6. В разі не вжиття заходів з боку громадян щодо розроблення проекту 

землеустрою стосовно відведення земельної ділянки та набуття права власності 

на земельні ділянки на протязі одного року, з моменту надання такого дозволу, 

вказане рішення вважається не виконаним та втрачає чинність. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук  



                                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1366 

 

XLVІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про  затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі 

її в користування на умовах оренди 

    

        Розглянувши заяви: 

- БІЛОКОРОВИЦЬКОГО СІЛЬСЬКОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА, 

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

Олевського р-ну, Житомирської обл.; 

- Шапорди Валерія Миколайовича, проживає за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 30, м. Олевськ, Житомирської обл., 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 БІЛОКОРОВИЦЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (Код 

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

загальною  площею  0,0695 га за адресою:  вул. Шевченка, 16, с. Жубровичі, 

Олевського  району, Житомирської області, кадастровий номер 

1824481601:05:006:0116, який розроблено ФОП Середа. 

1.1. Встановити БІЛОКОРОВИЦЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ орендну плату в розмірі  12% від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ).  

2.Затвердити Шапорді Валерію Миколайовичу проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови (Код 03.15 КВЦПЗ) з 

метою передачі її в користування на умовах оренди загальною площею 0,3383 



га, за адресою: вул. Гаражна, 2, с. Кишин, Олевського р-ну, Житомирської обл., 

кадастровий номер 1824484001:11:010:0020, який розроблено ПП «Андвол». 

2.1. Встановити Шапорді Валерію Миколайовичу орендну плату в розмірі 3% 

від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування інших будівель громадської забудови (Код 03.15 КВЦПЗ). 

3. БІЛОКОРОВИЦЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ та 

Шапорді Валерію Миколайовичу в місячний термін укласти та зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

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

достовірність, якість 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  № 1367 

 

XLVІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки 

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 

«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

від 05 червня 2019 року №476, 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 несформованої земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення та надати дозвіл  на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка розташована на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів (с.Соснівка), з 

формуванням земельної ділянки орієнтовною площею – 1,15 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 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  № 1368 

 

XLVI сесія                        VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у спільну часткову власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Розглянувши спільну заяву громадян *******, проживає за адресою: вул. 

*******, 8 кв. 1, м. Олевськ, Житомирської обл. та *******и, проживає за 

адресою: вул. *******, 12, м. Олевськ, Житомирської обл. про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 12, 

40, 81,86, 87, 116, 118,120, 121 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 

55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії міської 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам ******* та ******* на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд (Код 02.01 за КВЦПЗ) із 

земель житлової забудови, за адресою: вул. *******, 12, м. Олевськ, 

Житомирської області загальною орієнтовною   площею 0,0600 га.         

2. Громадянам ******* та ******* в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 



3. Громадянам  ******* та ******* розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою в місячний 

термін подати на затвердження чергової сесії ради. 

4. Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук  



                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1369 

ХLVІ сесія                         VІІ скликання

  

від 07.11.2019 року 

 

Про розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди 

 

     Розглянувши заяви грмадян щодо зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди 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 зміни цільового призначення 

та передачі у користування на умовах оренди, кадастровий номер 

1824486800:08:000:0384, загальною площею 0,53 га,  розташованої на території 

Олевської міської ради Житомисрької області за межами населених пунктів (за 

межами населеного пункту с.Сущани) із цільового призначення землі запасу 

(Код 16.00 за КВЦПЗ),  на цільове призначення для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 

та підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ). 

2. Надати дозвіл ******* на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення та передачі у користування на умовах оренди, кадастровий номер 

1824487200:17:000:0087, загальною площею 1,3000 га, розташованої на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів (с.Хмелівка) із цільового призначення землі запасу (Код 16.00 за 

КВЦПЗ),  на цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, 



підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ). 

3. Надати дозвіл ******* на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення та передачі у користування на умовах оренди, кадастровий номер 

1824487200:08:000:0235, загальною площею 0,7 га,  розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

(с.Тепениця) із цільового призначення землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ),  на 

цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 

11.03 за КВЦПЗ). 

4. *******, *******, ******* звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

5. 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. 

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  № 1370 

ХLVІ сесія                         VІІ скликання

  

від 07.11.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою отримання їх 

в постійне користування 

 

        Розглянувши заяву відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради, зареєстрованої за адресою: бульвар Воїнів-афганців, 1, м.Олевськ, 

Олевський район, Житомирська область про надання дозволу на розроблення 

проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою отримання їх у постійне користування, керуючись ст.ст. 

12,92, 122, 123 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України  «Про 

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

договірних умовах з проектною землевпорядною організацією, що має 

відповідний дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності  з метою отримання її в постійне 

користування, для будівництва  та обслуговування об’єктів фізичної культури і 

спорту (Код 07.02 за КВЦПЗ) ,орієнтовною площею 1,28 га , яка розташована 

за адресою: вул. 40 років Перемоги, 5,  м. Олевськ, Житомирська область.  

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

договірних умовах з проектною землевпорядною організацією, що має 

відповідний дозвіл на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності  з метою отримання її в постійне 

користування, для будівництва  та обслуговування будівель закладів освіти 

(Код 03.02 за КВЦПЗ), орієнтовною площею 0,74 га, яка розташована за 

адресою: вул. Національного визволення, 32, с.Майдан, Олевський район, 

Житомирська область. 

3.Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради виготовлені проекти 

землеустрою в місячний термін подати  на затвердження до міської ради.  



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                    О.В. Омельчук  



                                                  
УКРАЇНА 

 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                       

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1371 

ХLVІ сесія                         VІІ скликання

  

від 07.11.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки комунальної власності 
 

З метою впорядкування частини території м.Олевськ, керуючись ст.12, 

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 міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:   

1. Олевській міській раді замовити розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку (Код 02.03 за КВЦПЗ), 

розташованої за адресою: вул. 40 років Перемоги, 3, м.Олевськ, Житомирська 

область, орієнтовною площею 0,77 га. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений у 

встановленому законодавством  порядку, в місячний термін подати на чергову 

сесію міської ради на затвердження. 

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  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1372 

ХLVІ сесія                      VІІ скликання  

 

від 07.11.2019 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 заяву *******, законного представника неповнолітньої дочки 

*******, які проживають за адресою: вул. *******, 3, м. Олевськ, 

Житомирської обл. про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. 144 Конституції 

України, ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  

ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл *******, законному представнику неповнолітньої дочки 

*******, 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,орієнтовною площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: 

Житомирської обл.,  м. Олевськ, вул. Шевченка, 3.  



2. *******, законному представнику неповнолітньої дочки *******, в місячний 

термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню технічної документації із землеустрою. 

3. *******, законному представнику неповнолітньої дочки *******, розроблену 

і погоджену у встановленому законодавством порядку технічну документацію 

із землеустрою в місячний термін, подати на затвердження чергової сесії ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                   О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
           УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1373 

XLVІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року 

 

Про ініціативу щодо проведення 

громадських слухань в селах 

Замисловичі, Рудня-Замисловицька, 

Устинівка, Шебедиха 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 

Замисловичі, Рудня-Замисловицька, Устинівка, Шебедиха Олевської ОТГ 

Житомирської області з метою обговорення питання створення 

Замисловицького старостинського округу Олевської міської об'єднаної 

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

складається із сіл Замисловичі,  Рудня-Замисловицька, Устинівка, Шебедиха 

Олевської ОТГ. 

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; 

Бабич Лариса Адамівна  – в.о. старости сіл Замисловичі, Рудня-Замисловицька, 

Устинівка, Шебедиха Олевської ОТГ; 

Торгонський Валентин Ілліч – депутат міської ради, округ № 17. 

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  № 1374 

XLVІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року 

 

Про ініціативу щодо проведення 

громадських слухань в селах 

Кам'янка та Лісове 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 Кам'янка 

та Лісове Олевської ОТГ Житомирської області з метою обговорення питання 

створення Кам'янського старостинського округу Олевської міської об'єднаної 

територіальної громади Житомирської області з центром в с. Кам'янка, що 

складається із сіл Кам'янка та Лісове Олевської ОТГ. 

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; 

Корнійчук Олександр Васильович  – в.о. старости сіл Кам'янка та Лісове  

Олевської ОТГ; 

Харченко Микола Андрійович – депутат міської ради, округ № 20. 

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  № 1375 

XLVІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року 

 

Про ініціативу щодо проведення 

громадських слухань в смт Дружба та 

Діброва 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 смт Дружба та 

Діброва Олевської ОТГ Житомирської області з метою обговорення питання 

створення Дружбівського старостинського округу Олевської міської об'єднаної 

територіальної громади Житомирської області з центром в смт Дружба, що 

складається із смт Дружба та Діброва Олевської ОТГ. 

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; 

Хомутовська Ольга Миколаївна  – в.о. старости смт Дружба та Діброва  

Олевської ОТГ; 

Лозян Богдан Вікторович  – депутат міської ради, округ № 11. 

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  № 1376 

XLVІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року 

 

Про ініціативу щодо проведення 

громадських слухань в смт Новоозерянка, селах 

Озеряни та Рудня-Озерянська 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 смт 

Новоозерянка, селах Озеряни та Рудня-Озерянська Олевської ОТГ  

Житомирської області з метою обговорення питання створення 

Новоозерянського старостинського округу Олевської міської об'єднаної 

територіальної громади Житомирської області з центром в смт Новоозеряни, 

що складається із смт Новоозерянка, селах Озеряни та Рудня-Озерянська 

Олевської ОТГ. 

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; 

Дударь Ірина Петрівна  – в.о. старости смт Новоозерянка, селах Озеряни та 

Рудня-Озерянська Олевської ОТГ; 

Шевчук Юрій Іванович  – депутат міської ради, округ № 12. 

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  № 1377 

XLVІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 07.11.2019 року 

 

Про розгляд звернення до Голови 

Верховної Ради України Разумкова Д.О. 

та Прем'єр-міністра України Гончарука О.В. 

щодо фінансового забезпечення потреб 

мешканців громади  

 

 

 Розглянувши лист Виконавчого директора Житомирського РВ АМУ 

Тетяни Кухарської щодо підтримки проведення акції АМУ «Поверніть гроші 

громадам!», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати Всеукраїнську акцію: «Поверніть гроші громадам!». 

2. Надіслати звернення до Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. та 

Прем'єр-міністра України Гончарука О.В. щодо фінансового забезпечення 

потреб мешканців громади. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти секретаря ради Шейка В.О. 

 

 

 

Міський голова         О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ,  Житомирська область,11001,тел./факс (041-35)2-11-52; 

e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

___________№________ 

Голові Верховної Ради України  

Разумкову Д.О. 

 

Прем'єр-міністру України 

Гончаруку О.В. 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

Олевської міської ради  

щодо фінансовго забезпечення потреб мешканців громади 

 

Поданий Урядом проект Державного бюджету на 2020 рік зменшує 

доходи місцевого самоврядування всупереч тому, що протягом останніх років 

значно збільшені повноваження та сфери відповідальності громад. 

Передбачений місцевим бюджетом ресурс не дозволить органам місцевого 

самоврядування виконувати власні та делеговані повноваження, унеможливить 

надання послуг громадянам. 

 Для недопущення суттєвого обмеження доступу громадян України в 

медичному обслуговуванні, соціальному захисті та освіті, закликаємо Вас: 

1. В проекті Державного бюджету України на 2020 рік: 

1.1 підтримати норму про зарахування частини акцизного податку на 

пальне до місцевих бюджетів; 

1.2 встановити розмір освітньої субвенції на 2020 рік в обсязі 105 

млрд грн, що врахує підвищення заробітної плати педагогічним 

працівникам, а також компенсацію з державного бюджету в розмірі 

146 млрд грн на підвищення заробітної плати педагогічним 



працівникам дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, 

тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл; 

1.3 спрямувати 20 % коштів дорожньої субвенції до бюджетів міст 

обласного значення та об'єднаних територіальних громад та 

передбачити формульний підхід щодо розподілу таких коштів між 

цими бюджетами; 

1.4 забезпечити оплату з державного бюджету гарантованих 

державою пільг, зокрема пільг на проїзд та послуги зв'язку; 

1.5 передбачити на 2020 рік додаткову дотацію на здійснення 

переданих з  державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я у в обсязі не менше 20 млрд та її 

формульний розподіл між районними бюджетами, бюджетами  ОТГ та 

міст обласного значення. 

 2. Негайно перерахувати кошти субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічнго розвитку 

окремих територій, передбаченої у Державному бюджеті на 2019 рік, та 

перехідних залишків з 2018 року. 

 

 Прийнято рішенням сорок шостої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 07.11.2019 року № 1377. 

 

 

Міський голова       О.В.Омельчук  

  

  

 

  

  
 


