
                                                                                              

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про розподіл 

додаткової дотації 

     

Керуючись Бюджетним кодексом України,  ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації засідання постійних 

депутатських комісій міської ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Додаткову дотацію в сумі 6 333 000 грн.  на   здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я  спрямувати   на: 

– видатки з утримання закладів освіти в сумі 3 898 700  грн. (62%) 

– видатки з утримання закладів охорони здоров’я 2 434 300 грн. (38%) 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Я.М. та постійну комісію міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                          Олег  ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                               

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Дружбівського старостинського округу Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади  

Житомирської області   

 

    

Відповідно до статті 140 Конституції України, частини 3 статті 13 

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

Положення “Про громадські слуханняˮ, затвердженого рішенням Олевської 

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

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Дружбівського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 12.12.2019, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Дружбівського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в смт. Дружба, що складається з селищ 

міського типу Дружба та Діброва від 12.12.2019 (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення сесії 

про затвердження протоколу щодо створення Дружбівського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області від 12.12.2019 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            Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                               

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року          

 

Про порядок організації та залучення 

громадян до громадських робіт на 2020 рік 

 

 У зв'язку необхідністю організації та залучення громадян до громадських 

робіт на 2020 рік, керуючись ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення», 

ст. 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: 

1. Затвердити види робіт, які можуть застосовуватись під час організації 

громадських робіт у 2020 році та мають суспільно корисну спрямованість, 

відповідають потребам та соціальному розвитку міської ради відповідно до 

додатку. 

2. Фінансування організації громадських робіт, у разі залучення зареєстрованих 

безробітних, здійснювати за рахунок міської ради в сумі 80000,00 (вісімдесят 

тисяч) грн. 

3. Уповноважити міського голову Омельчука О.В. укласти з Олевським 

районним центром зайнятості договір про організацію громадських робіт та їх 

фінансування та укласти з особами, які беруть участь у громадських роботах, 

строкові трудові договори у письмовій формі із занесенням запису до трудової 

книжки відповідно до Кодексу законів про працю в Україні. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради  Дорош 

В.В. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату праці безробітних, 

залучених до участі у громадських роботах. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ніколайчука О.В. 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



  Додаток 

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 19.12.2019 р. № «Про 

порядок організації та залучення громадян до 

громадських робіт на 2020 рік» 

 

 

ВИДИ РОБІТ 

які можуть застосовуватись під час організації оплачуваних громадських 

робіт та мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам 

та соціальному розвитку міської ради 

 

1. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. 

2. Впорядкування, благоустрій, озеленення території міської ради. 

3. Благоустрій кладовища. 

4. Впорядкування братських могил, пам’ятників, цвинтарів місць поховання 

загиблих захисників Вітчизни та інших пам’яток культурної спадщини. 

5. Виконання робіт по догляду за криницями загального користування. 

6. Впорядкування придорожніх смуг. 

7. Надання послуг із догляду, обслуговування, соціально-медичного 

патронажу осіб з інвалідністю та людей похилого віку. 

8. Супровід осіб з інвалідністю по зору. 

9. Роботи на об’єктах соціальної сфери. 

10.  Надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є 

учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного 

конфлікту тощо.  

 

 

Секретар ради         В.О. Шейко  



                                                                                             

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

XLVIII сесія                            VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року         № 

 

Про встановлення оплати 

за найм соціального житла 

 

Розглянувши заяву особи з числа дітей-сиріт ****, розрахунок оплати за 

соціальне житло, що знаходиться по вул. Партизанська,29  в с. Лопатичі 

Олевського району Житомирської області, керуючись ст.26, ст.60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Встановити пільгу на оплату за найм соціального житла мешканці 

житлового будинку №29 по вул. Партизанська в с. Лопатичі Олевського 

району Житомирської області, особі з числа дітей-сиріт ****, 1998 р. н., в 

розмірі 90% розрахункової вартості. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича. 

 

 

 

 Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія                VІІ скликання

  

 

від 19.12.2019 року 
 

Про внесення змін у  рішення  
сесій Олевської міської ради 

 

Розглянувши заяву: 

- ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» код ЄДРПОУ: 41370944, зареєстрованого 

за адресою: Житомирська область, Олевський район,с.Лопатичі,ву.Гагаріна,80; 

- ТОВ  «АКРІС-ГРУП» код ЄДРПОУ: 41838145, зареєстрованої за адресою: 

м.Київ, вул. Ованеса Туманяна,15-А, офіс 641-А; 

- ТОВ  «ОЛЕВСЬК АГРО», зареєстрованої за адресою: Житомирська обл., 

Олевський р-н, с.Кам’янка, вул.Набережна,39 та з метою виправлення 

технічних помилок: 

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

№ 1309 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки колективної власності для ведення особистого 

селянського господарства з метою передачі в користування на умовах оренди», 

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

Розділу Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50, 

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

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести  зміни у рішення та додаток до рішення ХL сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 23.05.2019 року № 1105 «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 ТОВ «АГРОУСПІХ-1», а саме: 

- у пункті 2. слова «ТОВ «АГРОУСПІХ-1»» змінити на слова та цифри «ТОВ 

«АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» код ЄДРПОУ: 41370944», 

- у заголовку додатку (ПЕРЕЛІК нерозподілених (невитребуваних) земельних 

часток (паїв), що передаються в оренду ТОВ «АГРОУСПІХ-1» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Олевської міської 



ради (в адміністративних межах колишньої Стовпинської сільської ради) 

Житомирської області) до рішення слова «ТОВ «АГРОУСПІХ-1»» змінити на 

слова «ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП»». 

2. Внести  зміни у рішення та додаток до рішення ХLV сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 10.10.2019 року № 1308 «Про прийняття до управління 

Олевської міської ради не переоформлених земельних часток (паїв), які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та 

укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», а 

саме: 

- у пункті 1.  та додатку до рішення цифри «254,8612» змінити на цифри 

«324,2717»; 

- у додаток до рішення додати пункти «264- 332», а саме: 

№ п/п 
Кадастровий номер земельної 

ділянки 
Площа ПІП 

264 1824481600:06:000:0182 1,2476 Мусейчук Варвара Мусіївна 

265 1824481600:06:000:0192 1,1782 Мусійчук Олексій Васильович 

266 1824481600:06:000:0197 1,1782 Каверина Єва Юріївна 

267 1824481600:06:000:0196 1,1781 Мельник Ганна Миронівна 

268 1824481600:06:000:0156 1,1780 Фомін Ганна Яківна 

269 1824481600:06:000:0129 1,1781 Клименко Єва Яківна 

270 1824481600:06:000:0257 0,5300 Данюк Микола Семенович 

271 1824481600:06:000:0102 1,2237 Кочина Агафія Кирилівна 

272 1824481600:06:000:0075 1,1777 Філімончук Валентина Марківна, 

273 1824481600:06:000:0081 1,1559 Швець Юхимія Пилипівна 

274 1824481600:06:000:0089 0,5300 Швець Юхимія Пилипівна 

275 1824481600:06:000:0035 0,5300 Філімончук Єва Кирилівна 

276 1824481600:06:000:0045 1,4877 Данюк Микола Семенович 

277 1824481600:06:000:0048 1,3279 Мусейчук Єва Матвіївна 

278 1824481600:02:000:0049 0,6933 Кочин Юхим Кузьмович 

279 1824481600:02:000:0055 0,6932 Клименко Єва Яківна 

280 1824481600:02:000:0069 1,2149 Сорока Єва Яківна 

281 1824481600:02:000:0081 1,3713 Загоровський Микола Остапович 

282 1824481600:02:000:0078 1,1564 Полевой Валентина Феодосіївна 

283 1824481600:02:000:0148 1,2499 Швець Марко Семенович 

284 1824481600:02:000:0162 0,6007 Рудой Петро Юхимович 

285 
1824481600:02:000:0211 1,7486 

Хоречко Олександра 
Ничипорівна 

286 1824481600:02:000:0255 1,2117 Юськова Марія Яківна 

287 1824481600:02:000:0256 1,1804 Полевой Михайло Іванович 

288 1824481600:03:000:0108 0,5751 Данюк Варвара Савівна 

289 1824481600:03:000:0130 0,6616 Філімончук Адам Михайлович 

290 1824481600:03:000:0082 0,5356 Сорока Єва Яківна 

291 1824481600:03:000:0085 0,5669 Полевой Валентина Феодосіївна 

292 1824481600:03:000:0087 0,6007 Загоровський Микола Остапович 

293 1824481600:03:000:0097 0,6036 Олексієнко Олександра Іванівна 

294 1824481600:03:000:0144 1,1780 Юськова Єва Петрівна 



295 
1824481600:04:000:0002 3,1126 

Торгонський Василь 
Васильович,Торгонський Микола 
Васильович 

296 1824481600:04:000:0122 1,0068 Олексієнко Анастасія Миколаївна 

297 1824481600:04:000:0091 0,6271 Олексієнко Марія Федорівна 

298 1824481600:04:000:0090 0,7385 Юськова Єва Павлівна 

299 1824481600:04:000:0062 0,5481 Юськова Єва Петрівна 

300 1824481600:04:000:0183 1,1340 Полевая Ганна Яківна 

301 1824481600:04:000:0162 1,5052 Фомін Леонід Кузьмович 

302 1824481600:04:000:0199 1,2283 Ярош Марія Григорівна 

303 1824481600:04:000:0230 1,1060 Хоречко Варвара Степанівна 

304 1824481600:04:000:0356 0,7853 Полевой Іван Іванович 

305 1824481600:04:000:0347 0,7057 Кривой Олена Трохимівна 

306 1824481600:04:000:0350 0,7949 Юськова Марія Яківна 

307 1824481600:04:000:0341 0,5873 Данюк Роман Данилович 

308 1824481600:04:000:0337 0,7302 Гайченя Юхима Миронівна 

309 1824481600:04:000:0296 1,4440 Кривой Трохим Васильович 

310 1824481600:04:000:0679 0,9466 Ярош Галина Антонівна 

311 1824481600:04:000:0681 1,2411 Гайченя Юхима Миронівна 

312 1824481600:04:000:0666 1,6144 Рудік Володимир Іванович 

313 1824481600:04:000:0315 2,6807 Полевой Іван Іванович 

314 
1824481600:04:000:0322 1,0834 

Ярмоленко Катерина 
Олександрівна 

315 1824481600:04:000:0282 1,4153 Юськов Іван Миронович 

316 1824481600:04:000:0649 0,4338 Рудік Володимир Іванович 

317 1824481600:04:000:0654 1,3459 Хоречко Варвара Якімівна 

318 
1824481600:04:000:0642 0,4786 

Олексієнко Валентина 
Михайлівна 

319 1824481600:04:000:0630 0,4916 Ярош Галина Антонівна 

320 1824481600:04:000:0605 0,7150 Юськов Іван Миронович 

321 1824481600:07:000:0041 0,8240 Мельник Ганна Миронівна 

322 1824481600:07:000:0043 0,8822 Мусейчук Варвара Мусіївна 

323 1824481600:07:000:0045 0,8822 Фомін Ганна Яківна 

324 1824481600:07:000:0083 0,8821 Ступак Леонід Васильович 

325 1824481600:07:000:0068 0,8894 Філімончук Валентина Марківна 

326 1824481600:07:000:0056 0,8820 Хоречко Юхимія Якимівна 

327 1824481600:07:000:0114 0,8995 Хоречко Валентин Іванович 

328 1824481600:07:000:0177 0,6930 Полевой Михайло Іванович 

329 1824481600:07:000:0217 0,5322 Кочина Агафія Кирилівна 

330 1824481600:07:000:0225 0,6541 Хоречко Варвара Дем'янівна 

331 1824481600:07:000:0257 0,7684 Полевая Ганна Яківна 

332 1824481600:07:000:0298 1,1780 Фомін Сергій Демянович 

ВСЬОГО:                                                                324,2717   

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

від 14.03.2019 року № 1018 «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості)», а саме: 

- у пунктах 1., 2.,3., слова «ТОВ «Лугинська зернова компанія»» змінити на 

слова «ТОВ «Олевськ Агро»», 



- у пункті 1. цифри «220,0» після слів «загальною площею» змінити на цифри 

«293,7033». 

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

10.10.2019 року № 1309 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки колективної власності для 

ведення особистого селянського господарства з метою передачі в користування 

на умовах оренди», а саме: у пункті 1 цифри «0,6415» після слів «орієнтовною 

площею» змінити на цифри «0,7148». 

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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 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: 

- ******, який проживає за адресою: Житомирська область, м.Олевськ, 

вул. ******,20; 

- ******, яка проживає за адресою: Житомирська область, Олевський 

район, с.Кишин, вул. ******,29; 

- ******, який проживає за адресою: Житомирська область, Олевський 

район, с.Кишин, вул. ******,3; 

- ******, яка проживає за адресою: Житомирська область, Олевський 

район, с.Сердюки, вул. ******,43-а; 

- ******, яка проживає за адресою: Житомирська область, Олевський 

район, с.Зольня, вул. ******,56; 

- ******, яка проживає за адресою: Житомирська область, Олевський 

район, с.Кишин, вул.  ******,74, керуючись пунктами 9,16,17 Розділу 10 

Перехідних положень Земельного кодексу України, статей 26,55 Закону 

України «Про землеустрій», статей 1,2,3,5,9 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)» ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА:  



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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Хочинське» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Кишинський» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Майдан» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

4.Надати дозвіл громадянам власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) замовити виготовлення технічної  документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів відповідно до додаткового 

списку. 

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

оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824484000:13:000:0585; 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0887; 

- кадастровий номер1824485600:08:000:0218; 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0825; 

11. Припинити дію договорів оренди землі від 01 жовтня 2019 року укладених 

Олевською міською радою з ТОВ «Лугинська зернова компанія», код ЄДРПОУ 

41519813, стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0513, загальною площею 1,3770 га; 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Замисловицької сільської ради у зв’язку з державною реєстрацією 

права власності на земельну ділянку. 

12. Виділити ******в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 0, 9505 га, 

кадастровий номер1824484000:13:000:0585. 

13. Виділити ******в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 1,0375 га, 

кадастровий номер1824484000:08:000:0887. 

14. Виділити ****** в натурі  земельну ділянку (пасовща) площею 1, 4865 га, 

кадастровий номер1824485600:08:000:0218. 

15. Виділити ****** в натурі  земельну ділянку (рілля)площею 1, 0376 га, 

кадастровий номер1824484000:08:000:0825. 



13. Виділити ****** в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,9156 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,3770 га, 

кадастровий номер1824482400:02:000:0513; земельна ділянка (пасовища) 

площею 0,5386 га, кадастровий номер1824482400:03:000:0410. 

27.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        Олег ОМЕЛЬЧУК      



                                                                            Додаток 
                                                                                                           до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 19.12.2019 року №    

                                                                                                          «Про затвердження додаткового списку до  

                                                                                                       розподілу  земельних часток (паїв) 

                                                                                                       між власниками сертифікатів на право 

                                                                                                       на земельну частку (пай) та надання дозволу на 

                                                                                                       виготовлення технічної документації із 

                                                                                                       землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

                                                                                                       меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

                                                                                                       для ведення товарного сільськогосподарського  

                                                                                                       виробництва та виділення в натурі земельних   

                                                                                                       ділянок» 

 
 

Додатковий список 

 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Хочинське» 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 № 

0279805 

 

Рілля-43, 

кормові 

угіддя – 

305 

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,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 № 

0282379 

 

Рілля-409, 

кормові 

угіддя – 

161 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0282356 

 

Рілля-684, 

кормові 

угіддя – 

718 

3. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0282258 

 

Рілля-518, 

кормові 

угіддя – 

160 

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 «Майдан» 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

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 



а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0194605 

Рілля-410, 

кормові 

угіддя – 

293 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0194988 

 

Рілля-21, 

кормові 

угіддя – 7 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) 

для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

з метою передачі їх в постійне користування(реєстрації зд) 

    Розглянувши заяву ДП «ОЛЕВСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК» ЖОКАП 

«ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» ЄДРПОУ: 05418483 зареєстрованого за адресою: 

Житомирська обл. , Олевський район, м. Олевськ, вул.Олевської 

республіки,114, про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення лісового 

господарства і пов’язаних з ним послуг з метою передачі їх в постійне 

користування, керуючись ст.ст. 12,92, 95, 96, 116, 123, 125, 126 122, Земельного 

кодексу України, ст.26 Закону України  «Про землеустрій», ст. 33 Закону 

України   «Про місцеве самоврядування в Україні ”, враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл ДП «ОЛЕВСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК» ЖОКАП 

«ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС», ЄДРПОУ 05418483,  на договірних умовах з 

проектною землевпорядною організацією, розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення лісового 

господарства і пов’язаних з ним послуг з метою передачі їх в постійне 

користування (Код 09.01 за КВЦПЗ), загальною площею 1.8921 га, в т.ч. 

земельна ділянка № 1 загальною площею -  0,9607 га та земельна ділянка №2 

загальною площею - 0,9314 га,  які розташовані за адресою: Житомирська 

область, м. Олевськ, вул.Олевської республіки,114. 

2. ДП «ОЛЕВСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК» ЖОКАП «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС»  

технічну документацію із землеустрою, погоджену у встановленому 



законодавством порядку в місячний термін подати на затвердження чергової 

сесії. 

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                                      Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

та земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

 

       Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення (за межами 

населених пунктів) на території Олевської міської ради (с. Копище) Олевського 

району Житомирської області з урахуванням Перспективного плану 

формування території громад Житомирської області, затвердженого 

розпорядженням КМУ від 12.11.2018 року № 901-р (в редакції розпорядження 

КМУ від 21.11.2018 року № 997-р), керуючись, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 57 Закону 

України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 22, 79
1
,125,126 та п. 21 Х Розділу 

Перехідних положень Земельного кодексу, 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 технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель та земельних ділянок сільськогосподарського призначення (за межами 

населених пунктів) на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області з урахуванням Перспективного плану формування 

території громад Житомирської області, затвердженого розпорядженням 

КМУвід 12.11.2018 року № 901-р (в редакції розпорядження КМУ від 

21.11.2018 року № 997-р, землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), загальною 

площею: 

-  10,2564 га, кадастровий номер 1824484800:06:000:0431; 

-  12,7315 га, кадастровий номер 1824484800:06:000:0432, 

виготовлену ФОП    СЕРЕДА О.В. 

2. Олевській міській раді в місячний термін зареєструвати право власності на 

земельні ділянки відповідно до чинного законодавства. 

3. 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                                      Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року 

 

Про припинення дії 

договорів оренди землі 

 

Розглянувши заяву ПРАТ«АВІАС ПЛЮС» ЄДРПОУ 25010005, 

зареєстрованого за адресою: м.Дніпро, вул.Європейська,30, оф.70, про 

припинення дії договору 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 земельної ділянки від 05 листопада 2003 
року укладеного між Олевською міською радою та ЗАКРИТИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АВІАС Плюс»,стосовно земельної ділянки 

загальною площею 0,2554 га, кадастровий номер 1824455100:03:000:0081, яка 

розташована на території (в адміністративних межах) Олевської міської ради 

Житомирської області, вулиця Свято-Миколаївська, 148, за згодою сторін. 

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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                              

                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення(відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) 

з метою продажу прав оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах), для ведення фермерського господарства 

  

        Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

зареєстрованої за адресою: м. Житомир, просп. Незалежності, 91/1 про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності з метою продажу 

прав оренди на конкурентних засадах (земельних торгах), відповідно до ст.ст. 

12, 83, 116, 122, 124 – 127, 134 – 139  Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України   «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) загальною площею 3,9635 га, кадастровий номер 

1824488000:05:000:0353 з метою продажу прав оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах), для ведення фермерського господарства  (01.02 за КВЦПЗ), 

яка розташована на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області (с.Юрове), виготовлену ФОП СЕРЕДА О.В. 

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

та якість документації із землеустрою. 

3. Затвердити умови продажу права оренди земельної ділянки згідно додатку, 

встановивши наступне: 

3.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди земельної ділянки дорівнює 

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

нормативної грошової оцінки земельної ділянки (згідно додатку). 

3.2. Гарантійний внесок становить 5% від стартового розміру річної орендної 

плати за користування. 



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

ділянки становить 0,5% стартової ціни лоту. 

3.4. Встановити строк оренди земельної ділянки згідно додатку. 

3.5. Призначити дату проведення земельних торгів у терміни визначені чинним 

законодавством України  – I квартал 2020 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

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

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



          Додаток 

до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2019 року №   «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості )з метою 

продажу прав оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах), для ведення фермерського 

господарства» 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

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

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  

№ Цільове 

призначення 

Код за 

КВПЦЗ 

Площа, 

га 

Кадастровий номер (місце 

розташування) 

Строк 

оренди 

земельної 

ділянки 

Розмір 

річної 

орендної 

плати, 

грн. 

1 01.02 3,9635 1824488000:05:000:0353 7 років 103155,07 



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року 

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  

та укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення 

 

   Розглянувши заяву ТОВ  «АКРІС-ГРУП», код ЄДРПОУ 41838145, 

зареєстрованої за адресою: м.Київ, вул. Ованеса Туманяна,15-А, офіс 641-А, 

керуючись ст.83 Земельного кодексу України, ст.1285 Цивільного кодексу ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування» 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 88,4575  га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в 

адміністративних межах колишньої Жубровицької, згідно  додатку  (додається). 

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 «АКРІС-ГРУП» код ЄДРПОУ: 41838145  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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
                                                                                         Додаток  
                                                                                   до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 19.12.2019 року №   «Про прийняття до управління        

                                                                                   Олевської міської ради не переоформлених  земельних часток   

                                                                                   (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні  

                                                                                   Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

                                                                                   сільськогосподарського призначення » 

  

№ п/п 
Кадастровий номер 
земельної ділянки 

Площа ПІП 

1 1824481600:02:000:0016 0,693  

ВСЬОГО                                                                    254,8612                                                                      

 

Начальник управління земельних відносин               Н.І. Біленець  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року 

 

Про надання дозволу 

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності з метою 

передачі в користування на умовах оренди. 

 

             Розглянувши  заяву  ******,  який проживає за адресою: Житомирська 

обл., м.Олевськ, вул. ******,8, керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 

123,124,141 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону 

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

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1.Надати дозвіл ****** на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди   

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 

11.02 за КВЦПЗ) розташованої за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, 

вул. ******, 116, орієнтовною площею 0, 62 га. 

2. ****** в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

3. ****** проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 

передачі в користування на умовах оренди погоджений у встановленому 

законодавством  порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської 

ради на затвердження.  

4. Виготовлення 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 на постійну комісію з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки колективної власності 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

з метою передачі в користування на умовах оренди 

Розглянувши  заяву  ПРИВАТНОГО (ПРИВАТНО-ОРЕНДНОГО) 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІСКРА», зареєстрованого  

за адресою: Житомирська обл., Олевський район, с.Лопатичі, вул. Гагаріна, 66, 

керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 123,124,141, п.21 Розділу Х 

Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 

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

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1.Надати дозвіл ПРИВАТНОМУ (ПРИВАТНО-ОРЕНДНОМУ) 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІСКРА», на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки колективної власності 

в користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) розташованої за адресою: Житомирська обл., 

Олевський р-н, с.Лопатичі, вул. Гагаріна, 66, орієнтовною площею    16,81 га. 

2.ПРИВАТНОМУ (ПРИВАТНО-ОРЕНДНОМУ)   

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІСКРА», в місячний термін 

звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню проектів із землеустрою та продовж трьох місяців виготовити 

проект із землеустрою. 

3.ПРИВАТНОМУ (ПРИВАТНО-ОРЕНДНОМУ) 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІСКРА»,  проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в 

користування на умовах оренди погоджений у встановленому законодавством  

порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської ради на 

затвердження.  

4. Виготовлення 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 на постійну комісію з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року 

 

Про припинення 

дії договорів 

на управління спадщиною. 

 

Розглянувши заяви громадян про припинення дії договору на управління 

спадщиною, керуючись ст.1285 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням І сесії VІІІ 

скликання Олевської міської ради № 11 від 17.01.2017 року «Про реорганізацію 

сільських (селищних) рад, що об’єдналися та входять до складу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади»,  враховуючи висновок постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Припинити дію договору на управління спадщиною від 15 липня 2013 року 

укладеного Тепеницькою сільською радою з ТОВ «Мрія Олевськ 2012» 

стосовно земельних ділянок: 

-  кадастровий номер 1824487200:12:000:0106 загальною площею 1,1077 га; 

- кадастровий номер1824487200:11: 000:0083 загальною площею 1,053 га; 

- кадастровий номер1824487200:12: 000:0058 загальною площею 1,1076 га; 

- кадастровий номер1824487200:11: 000:0036 загальною площею 2,0202 га; 

- кадастровий номер1824487200:05: 000:0103 загальною площею 0,6009 га; 

- кадастровий номер1824487200:05: 000:0102 загальною площею 0,5754 га; 

- кадастровий номер1824487200:12: 000:0015 загальною площею 1,2187 га; 

- кадастровий номер1824487200:08: 000:0118 загальною площею 1,1827 га; 

- кадастровий номер1824487200:04: 000:0096 загальною площею 0,9711 га; 

- кадастровий номер1824487200:10: 000:0127 загальною площею 1,0215 га; 

- кадастровий номер1824487200:12: 000:0036 загальною площею 1,2112 га; 

- кадастровий номер1824487200:05: 000:0086 загальною площею 0,6783 га; 

- кадастровий номер1824487200:12: 000:0118 загальною площею 1,4791 га, 

розташованих на території колишньої Тепеницької сільської ради, Олевський р-

н, Житомирська область, у зв’язку з прийняттям спадщини спадкоємцем. 



2. Повідомити ТОВ «Мрія Олевськ 2012» про припинення дії договорів на 

управління спадщиною стосовно вказаних земельних ділянок.  

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        Олег ОМЕЛЬЧУК    



                                                                                                                 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року 

 

Розглянувши заяву ******, яка проживає за адресою: Житомирська 

область, Олевський район,с.Зольня, вул. ******, 4-а, керуючись ст.128 

Земельного Кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням І сесії VІІІ 

скликання Олевської міської ради № 11 від 17.01.2017 року «Про реорганізацію 

сільських (селищних) рад, що об’єдналися та входять до складу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади» та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити дію договору оренди землі від 21.01.2012 року укладеного   

Зольнянською сільською радою з ФОП ******стосовно земельної ділянки 

кадастровий номер1824482801:03:014:0001  загальною площею 190 м
2
 

розташованої за адресою: Житомирська область, Олевський р-н, с. Зольня, вул. 

Морозова, 4-а, у зв’язку з викупом земельної ділянки. 

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        Олег ОМЕЛЬЧУК          



                                                                                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року 

 

Про внесення змін до договору 

та заміну сторони у договорі  

оренди земельної ділянки 

комунальної власності 

 

          Розглянувши заяву ******, який проживає за адресою: вул. Житомирська 

область,  Олевський р-н, с.Лопатичі, вул. ******, 1-б та договір оренди землі 

укладений між Лопатицькою сільською радою та ******, стосовно земельної 

ділянки кадастровий номер 1824485301:03:033:0006, керуючись п.34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.12, 

83,90,93,117,124 Земельного кодексу України, ст.374 Цивільного кодексу 

України, ст.ст. 4, 33 Закону України «Про оренду землі», рішенням І сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 17.01.2017 року № 11 «Про 

реорганізацію сільських (селищних) рад, що об’єдналися та входять до складу 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади». враховуючи висновок 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Замінити сторону в чинному договорі оренди земельної ділянки (площею 0,08 

га кадастровий номер1824485301:03:033:0006) від 30 березня 2015 р. шляхом 

укладання додаткової угоди про заміну сторони в договорі, а саме:  

- замінити орендодавця «Лопатицьку сільську раду Олевського району 

Житомирської області» на «Олевську міську раду Житомирської області». 

1.2. Поновити термін дії договору оренди землі  на 5 років земельної ділянки 

комунальної власності, яка розташована за адресою: Житомирська область, 

Олевський район, с.Лопатичі, вул.Гагаріна, 59-б загальною площею 800 м
2
, 

кадастровий номер1824485301:03:033:0006 земельної ділянки, укладений 30 

березня 2015 р. між Лопатицькою сільською радою та ******. 

1.3. Внести зміни до договору оренди землі від 30 березня 2015 р. шляхом 

викладення п.5. розділу «Об’єкт оренди», п.8. «Строк дії договору», п. 9. 

розділу «Орендна плата» у новій редакції, згідно додатку. 



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

земельної ділянки від 30 березня 2015 р. набуваються у повному обсязі з 

моменту підписання додаткової угоди до договору оренди та її державної 

реєстрації. 

1.5.Орендарю ******в місячний термін звернутися з додатковою угодою до 

договору оренди від 30 березня 2015  року для проведення державної 

реєстрації. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                      

                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХLVІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 19.12.2019 року 

 

Про продовження терміну дії 

технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель. 

 

     Розглянувши технічні документації з нормативно грошової оцінки земель сіл  

Обище, Замисловичі, Шебедиха, Устинівка, Олевської міської ради Олевського 

району Житомирської області,  виготовлені ДП «Житомирським науково-

дослідним та проектним інститутом землеустрою», керуючись  ст.12 

Земельного кодексу України, ст.23.Закону України «Про оцінку земель», 

Законом України «Про експертизу землевпорядної документації», Законом 

України «Про засади державної регуляторної політики», ст. 271 Податкового 

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

України»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Продовжити термін дії технічної документації з нормативно грошової оцінки 

земель  

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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XLVІІІ сесія           VІІ скликання

  

від 19.12.2019 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        Олег ОМЕЛЬЧУК    



                                                                                                             
                                                               Додаток 

до рішення XLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2019 року №   «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із  землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 35м.’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 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

2 ****** ****** ****** 0,0500 0,0500 

3 ****** ****** ****** 0,0500 0,0500 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

5 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

6 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

7 ****** ****** ****** 0,0800 0,0800 

8 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

9 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

10 ****** ****** ****** 0,2000 0,2000 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець 

 



                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XLVІІІ сесія           VІІ скликання

  

від 19.12.2019 року 

   

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

та для ведення особистого селянського господарства. 

 

         Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства на підставі, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 

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

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), 

та для ведення особистого селянського господарства  (Код 01.03 за КВЦПЗ). 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 



5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

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

з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                      Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                                                                                                                                    

Додаток 

до рішення  XLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 19.12.2019 року  №   «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність  

для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого 

селянського господарства» 

 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

безоплатно у власність  для будівництва  і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ****** ****** ****** 0,2459 0,2459 - 1824486201:08:001:0022 

2 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824485603:04:025:0002 

3 ****** ****** ****** 0,0716 0,0716 - 1824455100:02:035:0067 

4 ****** ****** ****** 0,0731 0,0731 - 1824455100:02:013:0013 

5 ****** ****** ****** 0,1116 0,1116 - 1824483201:05:006:0014 

6 ****** ****** ****** 0,4090 0,2500 0,1590 1824487201:09:003:0062 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824481301:10:020:0006 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824482801:03:016:0008 

9 ****** ****** ****** 0,2053 0,2053 - 1824484001:11:006:0047 

10 ****** ****** ****** 0,2490 0,2490 - 1824487603:10:002:0013 

11 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824484001:11:002:0042 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XLVІІІ сесія           VІІ скликання

  

від 19.12.2019 року 

  

Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка),  для індивідуального  

садівництва, для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва 

 індивідуальних гаражів. 

 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства 

та для будівництва індивідуальних гаражів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 

118,119, 121, 122 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону 

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

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ), для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за 

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             Олег ОМЕЛЬЧУК    



                                                                           
                                                                             Додаток 

до рішення XLVІІІ сесії міської ради  VІІ скликання 

від 19.12.2019 №   «Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для  індивідуального 

садівництва,  для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів »  

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для  індивідуального  

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 41уд’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговуванн

я  житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

41удівниц

тву 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

2 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

3 ****** ****** ****** 0,7500 - - 0,7500 - 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

5 ****** ****** ****** 0,5500 - - 0,5500 - 

6 ****** ****** ****** 0,0050 - - - 0,0050 

7 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

8 ****** ****** ****** 0,1700 - - 0,1700 - 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

10 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

11 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

12 ****** ****** ****** 0,3500 - - 0,3500 - 

13 ****** ****** ****** 0,1200 - - 0,1200 - 

14 ****** ****** ****** 0,0520 - 0,0520 - - 

15 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 



16 ****** ****** ****** 0,2200 - - 0,2200 - 

17 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

18 ****** ****** ****** 0,1300 - - 0,1300 - 

19 ****** ****** ****** 0,0300 - 0,0300 - - 

20 ****** ****** ****** 0,7000 - - 0,7000 - 

21 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

22 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

23 ****** ****** ****** 0,0800 - - 0,0800 - 

24 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

25 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

26 ****** ****** ****** 0,6000 - - 0,6000 - 

 
 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XLVІІІ сесія           VІІ скликання

  

від 19.12.2019 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                     Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                  Додаток 

до рішення XLVІІІ сесії Олевської міської  

ради VІІ скликання від 19.12.2019 року №  

«Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва, 

для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів»  
 

 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

житлов

ого 

будинк

у, 

господа

рських 

45удіве

ль і 

споруд 

(присад

ибна 

ділянка

), га 

Для 

індивід

уальног

о  

садівни

цтва,     

га 

Для 

ведення 

особисто

го 

селянськ

ого 

господар

ства, га  

Для 

будівниц

тва 

індивіду

альних 

гаражів, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ****** ****** ****** 0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:02:045:0048 

2 ****** ****** ****** 2,000

0 

- - 2,0000 - 1824482800:09:000:0386 

3 ****** ****** ****** 0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824486801:02:003:0070 

4 ****** ****** ****** 0,250

0 

0,250

0 

- - - 1824485301:03:003:0004 

5 ****** ****** ****** 1,515

9 

- - 1,5159 - 1824481301:10:020:0007 

6 ****** ****** ****** 0,100

0 

- - 0,1000 - 1824482801:03:016:0009 

7 ****** ****** ****** 0,100

0 

0,100

0 

- - - 1824455100:02:045:0049 

8 ****** ****** ****** 0,624

5 

- - 0,6245 - 1824484001:11:002:0043 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XLVІІІ сесія           VІІ скликання

  

від 19.12.2019 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. 

Олени Теліги, 29, м. Олевськ, Житомирської обл. та Д******, проживає за 

адресою: вул. Олени Теліги, 29, 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 Д****** 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. Олени Теліги, 29, м. Олевськ, 

Житомирської області загальною орієнтовною   площею 0,0800 га.         



2. Громадянам ****** в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

3. Громадянам ****** 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            Олег ОМЕЛЬЧУК 

 


