
 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

ХLVІІ сесія                          VІІ скликання 

 

        від 06.12.2019 року 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 20 /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 сьому 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: 

 

Ковальчук Володимир Миколайович         – депутат міської ради 

Лозян Богдан Васильович                 – депутат міської ради 

Козловець Олександр Миколайович      – депутат міської ради 

 

/одноголосно/ 

 

На порядок денний чергової сорок  сьомої сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до рішення ХХХV сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 21.12.2018 року №888 «Про залучення кредиту НЕФКО для 

фінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного 

освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 



2. Про затвердження в новій редакції переліку об’єктів, що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток 

території. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

3. Про внесення змін до рішення XLI сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 06.06.2019 № 1115 «Про затвердження переліку об'єктів, що 

можуть реалізуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 

у 2019 році». 

 Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

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

територіальної громади на 2019 рік.  

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

5. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

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

6. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Замисловицького старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

7. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Новоозерянського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

8. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення питання 

щодо створення Кам’янського старостинського округу Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

9. Про затвердження вартості харчування одного дітодня в центрах розвитку 

дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської міської ради. 

Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови. 
 

10. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального 

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

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

11. Про внесення доповнень до програми підтримки комунального 

підприємства «Олевська центральна районна аптека № 32» на 2019 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 



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

Олевської міської об’єднаної територіальної громади комунальному 

підприємству «Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації 

Житомирської обласної ради». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

13. Про надання дозволу на списання основних засобів – біологічних активів.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. Про прийняття безоплатно у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської ради Меморіалу убитим ромам. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

15. 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. 
 

16. Про затвердження звіту оцінки нерухомого майна.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

17. Про надання дозволу КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради на передачу в оренду об’єктів нерухомого майна  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

18. Про затвердження граничної чисельності працівників комунальної 

установи «Територіальний центр соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради. 

Інформує: Хоречко Л.В. – директор комунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради. 
 

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

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

міської ради. 

 

20. 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 виробництвата 

виділення в натурі земельних ділянок. 



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

міської ради. 

 

21. Про внесення змін у рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 18.04.2019 року № 1062 . 

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

міської ради. 

 

22. Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку землі. 

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

міської ради. 

 

23. Про укладання договору оренди земельної ділянки комунальної 

власності. 

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

ради 

 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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

міської ради. 

 

25. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки комунальної 

власності. 

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

міської ради. 

 

26. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по 

визначенню нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Олевської міської ради. 

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

міської ради. 

 

27. Про припинення дії договорів оренди землі. 

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

міської ради. 

 

28. 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. 

 

29. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності.  



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

міської ради. 

 

30. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки.  

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

міської ради. 

 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності.  

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

міської ради. 

 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах), для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства.  

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

міської ради. 

 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.  

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

міської ради. 

 

34. Про надання дозволу на виготовлення звітів про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки.  

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

міської ради. 

 

35. Про припинення дії договорів на управління спадщиною. 

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

міської ради. 

 

36. 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. 

 

37. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. 

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

міської ради. 

 



38. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 

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

міської ради. 

 

39. 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. 
 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), та для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

міської ради. 

 

41. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва,для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

міської ради. 

 

42. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва та для 

будівництва індивідуальних гаражів. 

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

міської ради. 

 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

міської ради. 

 



44. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності. 

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

міської ради. 

 

45. Різне. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний чергової сорок сьомої сесії 

Олевської міської ради VII скликання. 

 

1./1378. Про внесення змін до рішення ХХХV сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 21.12.2018 року №888 «Про залучення кредиту НЕФКО 

для фінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

2./1379. Про затвердження в новій редакції переліку об’єктів, що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції на соціально-економічний розвиток 

території. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

3./1380. Про внесення змін до рішення XLI сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 06.06.2019 № 1115 «Про затвердження переліку об'єктів, що 

можуть реалізуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 

у 2019 році». 

 Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

4./1381.  Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади на 2019 рік.  

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

5./1382.  Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

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

6./1383.  Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Замисловицького старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

7./1384.  Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Новоозерянського старостинського округу 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 



8./1385. Про затвердження протоколу громадських слухань з обговорення 

питання щодо створення Кам’янського старостинського округу Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

9./1386. Про затвердження вартості харчування одного дітодня в центрах 

розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської міської ради. 

Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови. 
 

10./1387. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального 

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

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

11./1388. Про внесення доповнень до програми підтримки комунального 

підприємства «Олевська центральна районна аптека № 32» на 2019 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

12./1389. Про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

комунальному підприємству «Коростенське міжміське бюро технічної 

інвентаризації Житомирської обласної ради». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

13./1390. Про надання дозволу на списання основних засобів – біологічних 

активів.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14./1391.Про прийняття безоплатно у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської ради Меморіалу убитим ромам. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

15./1392. 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. 
 

16./1393. Про затвердження звіту оцінки нерухомого майна.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

17./1394. Про надання дозволу КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на передачу в оренду об’єктів нерухомого майна  



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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

18./1395. Про затвердження граничної чисельності працівників комунальної 

установи «Територіальний центр соціального обслуговування(надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради. 

Інформує: Хоречко Л.В. – директор комунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради. 
 

19./1396. Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради. 

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

міської ради. 

 

20./1397. 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 виробництвата 

виділення в натурі земельних ділянок. 

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

міської ради. 

 

21./1398. Про внесення змін у рішення ХХХІХ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 18.04.2019 року № 1062 . 

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

міської ради. 

 

22./1399. Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку землі. 

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

міської ради. 

 

23./1400. Про укладання договору оренди земельної ділянки комунальної 

власності. 

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

ради 

 

24./1401. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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

міської ради. 

 

25./1402. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

комунальної власності. 

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

міської ради. 



 

26./1403. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації по 

визначенню нормативної грошової оцінки земель населених пунктів 

Олевської міської ради. 

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

міської ради. 

 

27./1404. Про припинення дії договорів оренди землі. 

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

міської ради. 

 

28./1405. 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. 

 

29./1406. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок комунальної власності.  

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

міської ради. 

 

30./1407. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки.  

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

міської ради. 

 

31./1408. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності.  

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

міської ради. 

 

32./1409. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах), для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

автомобільного транспорту та дорожнього господарства.  

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

міської ради. 

 

33./1410. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.  

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

міської ради. 

 

34./1411. Про надання дозволу на виготовлення звітів про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки.  



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

міської ради. 

 

35./1412. Про припинення дії договорів на управління спадщиною. 

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

міської ради. 

 

36./1413. 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. 

 

37./1414. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. 

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

міської ради. 

 

38./1415. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення. 

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

міської ради. 

 

39./1416. 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. 
 

40./1417. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), та для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

міської ради. 

 

41./1418 Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва,для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 



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

міської ради. 

 

42./1419. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва та для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

міської ради. 

 

43./1420. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

міської ради. 

 

44./1421. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності. 

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

міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до рішення ХХХV сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 21.12.2018 року №888 «Про залучення 

кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення Олевської об’єднаної 

територіальної громади». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1378 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження в новій редакції переліку об’єктів, що 

будуть фінансуватися за рахунок субвенції на соціально-економічний 

розвиток території. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 



        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1379 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення XLI сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 06.06.2019 № 1115 «Про затвердження переліку 

об'єктів, що можуть реалізуватися за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад у 2019 році». 

 Інформує: Мельник С.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1380 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. 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»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1381 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

громади. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1382 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Замисловицького 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» -1 

 /Рішення № 1383 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Новоозерянського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1384 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження протоколу громадських слухань з 

обговорення питання щодо створення Кам’янського старостинського 

округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області. 

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1385 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження вартості харчування одного дітодня в 

центрах розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської 

міської ради. 

Інформує: Осипчук Я.М. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1386 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення доповнень до Програми економічного і 

соціального розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік.  



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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1387 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення доповнень до програми підтримки 

комунального підприємства «Олевська центральна районна аптека № 

32» на 2019 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1388 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 12. Про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади комунальному підприємству «Коростенське міжміське бюро 

технічної інвентаризації Житомирської обласної ради». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1389 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на списання основних засобів – 

біологічних активів.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1390 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 14. Про прийняття безоплатно у комунальну власність та на 

баланс Олевської міської ради Меморіалу убитим ромам. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1391 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. 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»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1392 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 16. 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»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1393 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради на передачу в оренду об’єктів 

нерухомого майна.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1394 додається/ 
 



Зареєструвався депутат Хомутовський Леонід Володимирович. 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження граничної чисельності працівників 

комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради. 

Інформує: Хоречко Л.В. – директор комунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1395 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 19. 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»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1396 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 20. 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 виробництвата виділення в натурі земельних 

ділянок. 

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» - 1 

 /Рішення № 1397 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 21. Про внесення змін у рішення ХХХІХ сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 18.04.2019 року № 1062 . 



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» - 1 

 /Рішення № 1398 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

землі. 

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» - 1 

 /Рішення № 1399 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 23. Про укладання договору оренди 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»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1400 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1401 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 25. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки 

комунальної власності. 
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» - 1 

 /Рішення № 1402 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації по визначенню нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Олевської міської ради. 

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» - 1 

 /Рішення № 1403 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 27. Про припинення дії договорів оренди землі. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1404 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 28. 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»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 



 /Рішення № 1405 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 29. 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»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1406 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 30. 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» - 1 

 /Рішення № 1407 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 31. 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»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1408 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах), для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства.  

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» - 2 

 /Рішення № 1409 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою продажу на 

конкурентних засадах (земельних торгах), для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі.  

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» - 1 

 /Рішення № 1410 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про надання дозволу на виготовлення звітів про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки.  

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» - 2 

 /Рішення № 1411 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про припинення дії договорів на управління спадщиною. 

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» - 2 

 /Рішення № 1412 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 36. 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»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1413 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

комунальної власності. 

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» - 1 

 /Рішення № 1414 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільськогосподарського 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» - 2 

 /Рішення № 1415 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 39. 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» - 1 

 /Рішення № 1416 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 40. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та для ведення 

особистого селянського господарства. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1417 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального садівництва,для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1418 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 42. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва та для будівництва індивідуальних гаражів. 

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» - 3 

 /Рішення № 1419 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 43. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

часткову власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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» - 1 

 /Рішення № 1420 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок 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» - 2 

 /Рішення № 1421 додається/ 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1378 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про внесення змін до рішення ХХХV сесії Олевської  

міської ради VІІ скликання від 21.12.2018 року №888 

«Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту «Капітальний ремонт мереж  

вуличного освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади» 

 

З метою фінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт 

мереж вуличного освітлення Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади», керуючись ст. 143 Конституції України, ст. ст. 16, 74 Бюджетного 

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

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 року № 110 

«Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» та враховуючи 

висновки і рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до підпунктів 1.4, 1,5 та пункту 2 рішення Олевської міської 

ради VІІ скликання від 21.12.2018 року №888 «Про залучення кредиту 

НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Капітальний ремонт 

мереж вуличного освітлення Олевської об’єднаної територіальної громади», 

а саме: 

1.1. викласти підпункт 1.4. в наступній редакції: «Розмір та валюта 

запозичення –12,5 млн. грн. (дванадцять мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 

копійок), в тому числі: в 2019 році – 3,75 млн. грн. (три мільйони сімсот 

п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок), в 2020 році – 8,75 млн. грн. (вісім 

мільйонів сімсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок)»; 

1.2. викласти підпункт 1.5. в наступній редакції: «Строк запозичення 

– 5 (п’ять) років»; 

1.3. викласти пункт 2 в наступній редакції: «Уповноважити міського 

голову Омельчука О.В., заступника міського голови з гуманітарних питань та 

соціальної політики Осипчука Я.М. та начальника відділу фінансового 

відділу міської ради Горпиніч К.О. вчиняти всі необхідні правочини та 

здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з 

залученням запозичення до міського бюджету, шляхом отримання кредиту 



від міжнародної фінансової організації НЕФКО з правом подавати та 

одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати 

документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані із здійсненням 

запозичення. 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський голова                                                Олег ОМЕЛЬЧУК   



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1379 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження в новій редакції переліку об’єктів,  

що будуть фінансуватися за рахунок субвенції  

на соціально-економічний розвиток території 

 

 Відповідно до розпорядження КМУ від 06.12.2017 року №861-р «Деякі 

питання розподілу у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» та відповідно до п.6 Порядку та умов надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженого 

постановою КМУ від 06.02.2012 року №106, керуючись ст.  26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з економією 

бюджетних коштів за результатами проведених тендерних торгів та 

враховуючи висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку міської ради, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити у новій редакції перелік об’єктів, затвердженого 

розпорядження КМУ від 06.12.2017 року №861-р «Деякі питання 

розподілу у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій», затверджений рішенням ХХІ сесії VІІІ скликання 

міської ради від  22.12.2017 року №401 (додається). 
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  Олег ОМЕЛЬЧУК  



        Додаток  

до рішення ХLVІІ сесії VII 

скликання Олевської міської ради 

від 06.12.2019 року № 1379 «Про 

затвердження в новій редакції   

переліку об’єктів, що будуть 

фінансуватися за рахунок субвенції 

на соціально-економічний розвиток  

території» 
 
 
 

Перелік об’єктів (заходів), що будуть фінансуватися за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку територій по Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді 

Назва об’єкту (заходу), його місцезнаходження Обсяг субвенції, 

грн. 

Придбання та встановлення комплекту обладнання для 
дитячого ігрового майданчика в м. Олевськ 
Житомирської області 

102 591  

Придбання та встановлення комплекту обладнання для 
дитячого ігрового майданчика в с. Кам’янка Олевського 
району Житомирської області 

94 641 

Придбання та встановлення комплекту обладнання для 
дитячого ігрового майданчика в с. Лопатичі Олевського 
району Житомирської області 

60 690 

Реконструкція  системи опалення  Тепеницької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів  по вул.Левчука, 27 в с.Тепениця Олевського 
району Житомирської області 

65 000 

Придбання та встановлення комплекту обладнання для 
дитячого ігрового майданчика в с. Варварівка Олевського 
району Житомирської області 

59 078 

Закупівля акустичної системи (підсилювач) 
Покровському сільському клубу по вул 8 Березня, 27а 
с.Покровське Олевського району Житомирської області 

50 000 

Закупівля холодильників та сухожарових шаф 
Олевському центру первинної медико-санітарної 
допомоги Олевської міської ради по вул.Свято-
Миколаївська,  46  в м.Олевськ Житомирської області 

57 000 

Закупівля меблів Корощинському ДНЗ №31 по 
вул.Гагаріна 6 в с.Корощине Олевського району 

65 000 



Житомирської області 

Закупівля моніторів пацієнта Комунальній установі 
«Олевська центральна лікарня» по провулку 
Промисловому 2 в м.Олевськ Житомирської області 

100 000 

Придбання комплекту обладнання для дитячого ігрового 

майданчика в с.Жубровичі Олевського району 

Житомирської області 

73 000 

Всього 727 000,00 

 

 

 

Секретар                                                                                         В.О. Шейко  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1380 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про внесення змін до рішення XLI сесії  

Олевської міської ради VII скликання  

від 06.06.2019 № 1115 «Про затвердження  

переліку об'єктів, що можуть реалізуватися  

за рахунок субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам на формування  

інфраструктури об'єднаних територіальних 

громад у 2019 році» 

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Мельника Сергія 

Вікторовича, щодо внесення змін до Переліку об’єктів, що можуть 

реалізуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

у 2019 році в Олевській міській об’єднаній територіальній громаді, 

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 року № 200 «Деякі 

питання надання субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад», 

враховуючи рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

04.12.2019 № 222 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

22.03.2019 № 56 «Про погодження переліку об’єктів, що можуть 

реалізуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

у 2019 році  в Олевській міській об’єднаній територіальній громаді», 

відповідно витягу з протоколу від 05.12.2019 року засідання Комісії з 

розгляду поданих виконавчими комітетами міських, селищних, сільських рад 

об'єднаних територіальних громад переліків проектів із проектними заявками 

на проекти' які можуть реалізуватися за рахунок коштів субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об'єднаних територіальних громад, враховуючи рекомендації постійної 

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

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

від 06.06.2019 № 1115 «Про затвердження переліку об'єктів, що можуть 

реалізуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 

у 2019 році» та викласти в новій редакції, згідно додатку. 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія Вікторовича та постійної комісії міської ради: з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг. 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК



 

 Перелік 

 

 

об'єктів що можуть фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам  на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 

 

 

 у 2019 році в Олевській міській територіальній громаді  

 
               

№

 

п/

п 

Найменування 

проекту, його 

місцезнаходже

ння, вид робіт 

Період 

реаліза

ції 

 (рік 

початк

у і 

закінче

ння) 

Результат

ивність 

реалізації 

проекту 

(для 

проектів 

будівницт

ва, 

потужніст

ь 

відповідни

х одиниць) 

Кошторисна 

вартість об'єкта, 

тис. гривень 

Обсяг фінансування у 2019 році, 

тис.гривень: 

Форма 

власності 

Заповнюється для 

проектів будівництва 
Номер і 

назва 

завдання з 

плану 

соціально-

економічного 

розвитку 

обєднаної 

територіальн

ої громади, 

якому 

відпповідає 

проект 

Примітки 

усього 

залишо

к на 

01.01.19 

Усього 

в тому числі за рахунок: 

Найменув

ання 

експертної 

організації

, дата, № 

експертиз

и 

Нормативн

ий акт щодо 

затверджен

ня проекту 

будівництва 

(ким і коли 

затверджено

, №акта) 

субвенц

ії 

кошті

в 

місце

вого 

бюдж

ету 

Інших 

джерел 

фінансу

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Реконструк

ція 

адміністрат

ивної 

будівлі 

міської 

ради під 

центр 

2018-

2019 
Об'єкт 

4064,

296 

1371,

816 

1371,

816 

1371,

816 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

ТзОВ 

"Експер

тиза 

МВК" 

№ 

11766 

від 

05.02.20

розпоряд

ження 

міського 

голови 

№ 68 від 

28.03.201

8 

№ 1.3 

об'єкти 

реконстру

кції, 

капітальн

ого 

будівницт

ва 

  



надання 

адміністрат

ивних 

послуг по 

вул. 

Володимир

ська, 2 в 

м.Олевськ 

Житомирсь

кої області 

18 

2 

Будівництв

о сучасного 

центру 

безпеки 

громадян 

по вул. 

Малікова, 

52 в 

с.Хочино 

Олевського 

району 

Житомирсь

кої області 

2018-

2020 
Об'єкт 

5517,

000 

4338,

790 

837,1

82 

837,1

82 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

ТзОВ 

"Експер

тиза 

МВК" 

№ 

12363 

від 

22.03.20

18 

розпоряд

ження 

міського 

голови 

№106 від 

10.05.201

8 

№ 1.1 

об'єкти 

реконстру

кції, 

капітальн

ого 

будівницт

ва 

Економ

ія 

субвен

ції     -

1200,34

3 тис. 

грн. за 

рахуно

к 

викона

ння 

робіт 

підрядн

ою 

організ

ацією 



3 

Капітальни

й ремонт 

(заходи 

енергозбер

еження) 

будівлі 

дошкільног

о 

навчальног

о закладу 

№25 

"Чебурашк

а" по вул. 

Морозова, 

3 в 

с.Зольня, 

Олевського 

району, 

Житомирсь

кої області 

2018-

2020 
Об'єкт 

2258,

804 

1284,

587 

1206,

196 

1206,

196 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

ТОВ 

"Експер

тиза 

МВК № 

10765 

від 

08.12.20

17 

розпоряд

ження 

міського 

голови 

№381 від 

22.12.201

7 

 №7.36 

поліпшен

ня 

матеріаль

но-

технічної 

бази 

закладів 

освіти, 

медицини

,  

культури 

Економ

ія 

субвен

ції     -

78,391 

тис. 

грн. за 

рахуно

к 

викона

ння 

робіт 

підрядн

ою 

організ

ацією 



4 

Капітальни

й ремонт 

(заходи 

енергозбер

еження) 

будівлі 

дошкільног

о 

навчальног

о закладу 

по вул. 

Сергія 

Шепетька, 

18 в 

с.Сущани, 

Олевського 

району 

Житомирсь

кої області 

2018-

2020 
Об'єкт 

2436,

151 

1528,

369 

1449,

369 

1449,

369 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

ТОВ 

"Експер

тиза" 

МВК № 

10766 

від 

08.12.20

17 

розпоряд

ження 

міського 

голови 

№ 4 від 

09.01.201

8 

№ 7.37 

поліпшен

ня 

матеріаль

но-

технічної 

бази 

закладів 

освіти, 

медицини

,  

культури 

Економ

ія 

субвен

ції     -

79,000 

тис. 

грн. за 

рахуно

к 

викона

ння 

робіт 

підрядн

ою 

організ

ацією 



5 

Капітальни

й ремонт 

(заходи 

енергозбер

еження)  

будівлі 

Лопатицьк

ої ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

по вул. 

Гагаріна, 

50 в  

с.Лопатичі 

Олевського 

району 

Житомирсь

кої області 

2018-

2020 
Об'єкт 

8402,

498 

4926,

961 

4698,

965 

4698,

965 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

ТОВ 

"Експер

тиза" 

МВК № 

10783 

від 

11.12.20

17 

розпоряд

ження 

міського 

голови 

№ 6 від 

09.01.201

8 

№ 7.2  

поліпшен

ня 

матеріаль

но-

технічної 

бази 

закладів 

медицини

,    освіти,     

культури 

Економ

ія 

субвен

ції     -

227,996 

тис. 

грн. за 

рахуно

к 

викона

ння 

робіт 

підрядн

ою 

організ

ацією 

6 

Капітальни

й ремонт 

(заходи 

енергозбер

еження) 

будівлі 

Замислови

цької ЗОШ 

І-ІІІ 

ступенів по 

вул. 

2018-

2020 
Об'єкт 

8794,

099 

4193,

683 

4004,

074 

4004,

074 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

ТОВ 

"Експер

тиза" 

МВК № 

10782 

від 

11.12.20

17 

розпоряд

ження 

міського 

голови 

№ 5 від 

09.01.201

8 

№ 7.1 

поліпшен

ня 

матеріаль

но-

технічної 

бази 

закладів 

освіти, 

медицини

,  

Економ

ія 

субвен

ції     -

189,609 

тис. 

грн. за 

рахуно

к 

викона

ння 



Княгині 

Ольги, 3 в 

с.Замислов

ичі 

Олевського 

району 

Житомирсь

кої області 

культури робіт 

підрядн

ою 

організ

ацією 

7 

Капітальни

й ремонт 

дороги по 

вул. 

Космонавті

в в м. 

Олевськ  

Житомирсь

кої області 

(коригуван

ня) 

2018-

2020 
Об'єкт 

1499,

564 

1270,

068 

1163,

068 

863,0

68 

300,

000 
0,000 

комуна

льна 

власніс

ть 

ТОВ 

"Експер

тиза 

МВК" 

від 

07.12.20

18 

№06-

0719-18 

розпоряд

ження 

міського 

голови 

№ 334 

від 

10.12.201

8 

№ 1.30 

об'єкти 

реконстру

кції 

капітальн

ого 

будівницт

ва 

Економ

ія 

субвен

ції      - 

107,000 

тис. 

грн. за 

рахуно

к 

викона

ння 

робіт 

підрядн

ою 

організ

ацією 



8 

Будівництв

о 

водопровід

них та 

каналізацій

них мереж 

по вул. 

Гагаріна, 

Матросова, 

Корольова, 

Миру, 

Зоряній в 

м.Олевськ 

(коригуван

ня) 

2017-

2019 
Об'єкт 

4550,

916 

219,5

91 

219,5

91 

105,2

91 

3,30

0 

111,00

0 

комуна

льна 

власніс

ть 

ТзОВ 

"Експер

тиза 

МВК № 

6071 від 

21.03.20

17  

розпоряд

ження 

міського 

глови 

№86 від 

23.03.201

7 

№ 3.16 

житлово-

комуналь

не 

господарс

тво та 

впровадж

ення 

житлової 

політики 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9 

Капітальни

й ремонт 

частини 

приміщень 

з 

влаштуван

ням 

інклюзивно

-

ресурсного 

центру в 

будівлі 

центру 

2019-

2020 
Об'єкт 

1499,

986 

1447,

903 

130,0

00 

130,0

00 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

ТзОВ 

"Експер

тиза 

МВК № 

14816 

від 

16.07.20

18 

розпоряд

ження 

міського 

голови 

№182 від 

30.07.201

8 

№ 7.43 

влашуван

ня 

інклюзив

но-

ресурсног

о центру 

новий 

об'єкт 



розвитку 

дитини №2 

"Сонечко" 

по вул. 

Свято-

миколаївсь

кій, 51-А в 

м. Олевськ, 

Житомирсь

кої області 

1

0 

Капітальни

й ремонт 

покрівлі 

будівлі 

Олевської 

ДЮСШ по 

вул. Свято-

Миколаївсь

ка, 10 в 

м.Олевськ 

Житомирсь

кої області 

2019-

2020 
Об'єкт 

1499,

990 

1451,

39 

950,0

00 

950,0

00 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

ТзОВ 

"Експер

тиза 

МВК" 

№ 

19477 

від 

18.02.20

19 

наказ КУ 

"Олевськ

а 

ДЮСШ" 

№ 7 від 

22.02.201

9 

№ 1.8 

енергозбе

режен-ня 

новий 

об'єкт 



1

1 

Капітальни

й ремонт 

приміщень 

(заміна 

вікон) в 

Майдан-

Копищенсь

кий ЗОШ І-

ІІ ступенів 

по вул. 

Шведа, 1, с. 

Майдан-

Копищенсь

кій, 

Олевський 

район, 

Житомирсь

ка область 

2019 Об'єкт 
292,5

97 

189,0

8817 

190,0

00 

190,0

00 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

не 

вимагає

ться  

наказ 

відділу 

освіти № 

249 від 

17.12.201

8 

№ 7.121 

енергозбе

режен-ня 

новий 

об'єкт 

1

2 

Капітальни

й ремонт 

приміщенн

я (заміна 

віконних 

блоків) 

Сущансько

ї ЗОШ І-ІІ 

ст. за 

адресою: 

2019 Об'єкт 
266,0

4 

239,3

3489 

94,94

3 

94,94

3 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

не 

вимагає

ться  

наказ 

відділу 

освіти № 

135а від 

17.07.201

8 

№ 7.122 

енергозбе

режен-ня 

новий 

об'єкт 



вул. 

Набережна, 

1 

с.Сущани, 

Олевського 

району, 

Житомирсь

кої області 

1

3 

Капітальни

й ремонт 

приміщенн

я (заміна 

вікон) 

поліклініки 

комунальн

ої установи 

"Олевська 

центральна 

лікарня" 

Олевської 

міської 

ради по 

пров. 

Промислов

ому, 2 м. 

Олевськ, 

Житомирсь

ка область 

2019 Об'єкт 
261,9

96 

115,3

96 

115,3

96 

115,3

96 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

не 

вимагає

ться  

наказ КУ 

"Олевськ

а ЦЛ" 

№202 від 

20.12.201

8  

№ 7.124 

енергозбе

режен-ня 

новий 

об'єкт 



1

4 

Капітальни

й ремонт 

частини 

приміщень 

будівлі 

Олевського 

центру 

художньо-

естетичної 

творчості 

учнівської 

молоді по 

вул. 

Гетьмана 

Виговськог

о №30 в 

м.Олевськ 

Житомирсь

кої області 

2019-

2020 
Об'єкт 

1499,

743 

1447,

903 

190,0

00 

190,0

00 
    

комуна

льна 

власніс

ть  

ТзОВ 

"Експер

тиза 

МВК" 

№ 

23733 

від 

18.09.20

19 

наказ 

відділу 

освіти № 

від  

№ 7.125 

капітальн

ий ремонт 

закладу 

освіти 

новий 

об'єкт 

1

5 

Капітальни

й ремонт 

проїзду між 

вул. Лесі 

Українки 

та вул. 

Шкільна в 

с. 

Варварівка, 

2019 Об'єкт 
256,8

94 

251,0

0455 

112,0

00 

112,0

00 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

не 

вимагає

ться  

розпоряд

ження 

міського 

голови 

№326 від 

27.11.201

9  

№ 4.101 

об'єкти 

реконстру

кції 

капітальн

ого 

будівницт

ва  

новий 

об'єкт 



Олевського 

району, 

Житомирсь

кої області 

1

6 

Реконструк

ція 

незавершен

ої 

будівництв

ом 

нежитлової 

будівлі під 

фізкультур

но-

оздоровчий 

комплекс з 

басейном 

по вул. 40 

років 

Перемоги в 

м. Олевськ 

Житомирсь

кої області 

2019 Об'єкт 
28124

,500 
  

100,0

00 

100,0

00 
    

комуна

льна 

власніс

ть 

    

№ 3.33 

реконстру

кція 

об'єктів 

комуналь

ної 

власності 

новий 

об'єкт 

  
Усього 

      

19133

,865 

16832

,600 

16418

,300 

303,

300 

111,00

0           



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1381 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 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”, від 07.11.2019 року №1329 „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 287 435 165 гривень, 279 261 727 

гривень, 8 173 438 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 294 203 998 

гривень, 285 216 727 гривень, 8 987 271 гривень. 



          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 303 684 199 гривень, 246 692 547 

гривень, 56 991 652 гривень замінити,  відповідно, цифрами 301 703 032 

гривень, 253 576 547 гривень, 48 126 485 гривень. 

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

профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 31 640 180 гривень 

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

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 35 362 564 

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 39 139 214 гривень. 

(додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі 35 362 564  гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 

3 750 000 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 23 813 686 гривень   замінити відповідно цифрами 

15 720 782 гривень. 

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

          3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 6, 7 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 Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1382 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, керуючись ст.26 Закону 

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

«Програми соціального захисту населення Олевської об'єднаної 

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

Олевської міської ради VІІ скликання, враховуючи висновок постійної 

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

розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

- ОСОБІ, 1 на лікуванняя – 5 000 гривень; 

- ОСОБІ, 2 в зв’язку з тяжким матеріальним становищем – 3 000 

гривень; 

- ОСОБІ, 3 на лікування – 5 000 гривень; 

- ОСОБІ,  4 на лікування  чоловіка – 3 000 гривень; 

- ОСОБІ, 5 на лікування – 3 000 грн.   

- ОСОБІ, 6 на лікування дитини  – 2 000 гривень; 

- ОСОБІ, 7 на лікування дитини – 2 000 гривень; 

- ОСОБІ, 8 на лікування  – 3 000 гривень; 

- ОСОБІ, 9 на лікування – 5 000 гривень; 

- ОСОБІ, 10 на лікування – 5 000 гривень; 

- ОСОБІ, 11 на лікування – 2 000 гривень; 

- ОСОБІ, 12 на лікування – 3 000 гривень; 

- ОСОБІ,  13 на лікування – 2 000 гривень; 

- ОСОБІ, 14 на лікування – 3 000 гривень; 

- ОСОБІ, 15 на лікування дитини – 2 000 гривень; 

- ОСОБІ, 16 на лікування – 3 000 гривень; 

- ОСОБІ, 17 на лікування дитини – 3 000 гривень; 

- ОСОБІ, 18 на відновлення житла після пожежі – 3 000 гривень; 

- ОСОБІ, 19 на лікування – 10 000 гривень; 

- ОСОБІ, 20 на лікування – 10 000 гривень; 

- ОСОБІ, 21 у зв'язку зі смертю сина (учасника АТО) – 2 000 гривень; 

- ОСОБІ, 22 на лікування – 3 000 гривень; 



- ОСОБІ,  23 на лікування – 5 000 гривень; 

- ОСОБІ, 24 на лікування – 5 000 гривень; 

- ОСОБІ, 25 на лікування – 2 000 гривень; 

- ОСОБІ, 26 на лікування – 2 000 гривень; 

- ОСОБІ, 27 на лікування племінника – 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 Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1383 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Замисловицького 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 

Замисловицького старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області від 18.11.2019, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення 

Замисловицького старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області з центром в с. Замисловичі, 

що складається з сіл Замисловичі, Рудня-Замисловицька, Устинівка та 

Шебедиха від 18.11.2019 (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення 

сесії про затвердження протоколу щодо створення Замисловицького 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 18.11.2019 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  № 1384 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Новоозерянського 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 

Новоозерянського старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області від 02.12.2019, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення 

Новоозерянського старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області з центром в смт. 

Новоозерянка, що складається з смт. Новоозерянка, сіл Озеряни та Рудня-

Озерянська від 02.12.2019 (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення 

сесії про затвердження протоколу щодо створення Новоозерянського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 02.12.2019 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  № 1385 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження протоколу громадських 

слухань з обговорення питання щодо створення  

Кам’янського 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 

Кам’янського старостинського округу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області від 19.11.2019, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Врахувати пропозицію та затвердити протокол результатів проведення 

громадських слухань з обговорення питання щодо створення Кам’янського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області з центром в с. Кам’янка, що складається з сіл Кам’янка 

та Лісове від 19.11.2019 (протокол додається). 

2. Загальному відділу виконавчого апарату Олевської міської ради рішення 

сесії про затвердження протоколу щодо створення Кам’янського 

старостинського округу Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області від 19.11.2019 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  № 1386 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження вартості 

харчування одного дітодня 

в центрах розвитку дитини та  

дошкільних навчальних закладах  

Олевської міської ради 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», згідно з 

Постановою від 22 листопада 2004  № 1591 додатку 2 «Про затвердження 

норм харчування в дошкільних закладах освіти», враховуючи висновок 

постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розмір грошової вартості харчування однієї дитини в день по 

центрах розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської 

міської ради відповідно до вікових категорій дітей з 01 січня 2020 року: 

-на дітей віком від 0 до 3-х років у розмірі 27,00 (двадцять сім) гривень; 

-на дітей віком від 3-х років у розмірі 30,00 (тридцять) гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу міської ради Горпиніч К.О. 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  № 1387 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про внесення доповнень до Програми економічного  

і соціального розвитку Олевської  міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік  

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до рішення XXXVII сесії Олевської міської  ради VII 

скликання від 14.02.2019 року №949 «Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік» та враховуючи висновки постійної 

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

економічного розвитку, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до Програми економічного і соціального розвитку 

Олевської  міської  об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, 

затвердженої рішенням XXXVII сесії Олевської міської  ради VII скликання 

від 14.02.2019 року №949 «Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік», а саме: 

Доповнити розділ 2 «Санітарна очистка та утримання об’єктів 

благоустрою» таблиці «Основні напрямки та заходи розвитку Олевської  

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

Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік пунктом 51 «Виготовлення ПКД на 

будівництво сміттєсортувальної лінії ТПВ на території Олевської ОТГ 

Олевського району Житомирської області» на суму 240 тис. грн. з міського 

бюджету»; 

Доповнити розділ 3 «Житлово-комунальне господарство та 

впровадження житлової політики» таблиці «Основні напрямки та заходи 

розвитку Олевської  міської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх 

реалізації у 2019 році» Програми економічного і соціального розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік пунктом 33 

«Реконструкція незавершеної будівництвом нежитлової будівлі під 

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

м. Олевськ Житомирської області» на суму 100 тис. грн. з державного 

бюджету»; 

Доповнити розділ 4 «Ремонт комунальних доріг в населених пунктах 

громади» таблиці «Основні напрямки та заходи розвитку Олевської  міської 

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



Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік пунктом 101 «Капітальний ремонт 

проїзду між вул. Лесі Українки та вул. Шкільна в с. Варварівка, Олевського 

району, Житомирської області» на суму 112 тис. грн. з державного бюджету; 

Доповнити розділ 7 «Поліпшення матеріально-технічної бази закладів 

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

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

2019 році» Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік: 

- пунктом 121 «Капітальний ремонт приміщень (заміна вікон) в Майдан-

Копищенський ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шведа, 1, с. Майдан-Копищенській, 

Олевський район, Житомирська область» на суму 190 тис. грн. з державного 

бюджету; 

- пунктом 122 «Капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків) 

Сущанської ЗОШ І-ІІ ст. за адресою: вул. Набережна, 1 с.Сущани, 

Олевського району, Житомирської області» на суму 94,943 тис. грн. з 

державного бюджету; 

- пунктом 123 «Капітальний ремонт приміщення Стовпинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (заміна вікон) по вул. Корольова, 1 в с. 

Стовпинка Олевського району Житомирської області» на суму 99,838 тис. 

грн. з державного бюджету; 

- пунктом 124 «Капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) поліклініки 

комунальної установи "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради 

по пров. Промисловому, 2 м. Олевськ, Житомирська область» на суму 

115,396 тис. грн. з державного бюджету; 

- пунктом 125 «Капітальний ремонт частини приміщень будівлі Олевського 

центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді по вул. Гетьмана 

Виговського №30 в м.Олевськ Житомирської області» на суму 190 тис. грн. з 

державного бюджету. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних 

відносин Ніколайчука О. В. 

 

 

 

Міський  голова                             Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1388 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про внесення доповнень до програми підтримки  

комунального підприємства «Олевська центральна  

районна аптека № 32» на 2019 рік 

 

З метою створення умов для ефективного управління комунальним 

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

Україні» та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна районна аптека № 32» на 2019 рік (далі – Програма), 

затвердженої рішенням ХLII сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

04.07.2019 року № 1153 «Про затвердження програми підтримки 

комунального підприємства «Олевська центральна районна аптека № 32» на 

2019 рік», доповнивши таблицю заходів Програми у розділі 5 «Напрями 

діяльності та заходи Програми» підпунктом 4: 
№ 

п/

п 

Назва заходу Виконавці 

Термін 

викона

ння 

Джерело 

фінансів 

Вартість, 

грн. 

Очікуваний 

результат 

4. 

Виплата 

заробітної 

плати 

працівникам 

КП 

«Олевська 

центральна 

районна 

аптека 

№ 32», 

Олевська 

міська рада 

2019 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливосте

й 

Погашення 

заборгованос

ті по виплаті 

заробітної 

плати 

працівникам 

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                                                Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1389 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна  

комунальної власності Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади комунальному підприємству  

«Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації  

Житомирської обласної ради» 

 

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

та ч.7 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

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

рішення ХLVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 07.11.2019 року 

№1343 «Про внесення доповнень до рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 17.01.2019 року Переліку об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності, які можуть бути передані в оренду», враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

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

першому поверсі нежитлової адмінбудівлі Олевської міської ради, загальною 

площею 28,3 м
2
, яке знаходиться за адресою: вул.Володимирська, 2, 

м.Олевськ Житомирської області комунальному підприємству «Коростенське 

міжміське бюро технічної інвентаризації Житомирської обласної ради», як 

єдиному претенденту, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 637 

грн 75 коп. (шістсот тридцять сім  гривень 75 копійок) в місяць, шляхом 

укладання Договору про передачу в оренду нерухомого майна Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

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

передачу в оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади з комунальним підприємством «Коростенське 

міжміське бюро технічної інвентаризації Житомирської обласної ради». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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



комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

 

Міський голова                                                Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1390 

ХLVII сесія                         VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про надання дозволу на списання 

основних засобів – біологічних активів  

 

Відповідно до ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 8 

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

державної власності», наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016 

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

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

розглянувши лист директора комунальної установи «Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської 

ради Хоречко Лариси Валеріївни від 25.11.2019 року №320 та враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл КУ «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради на списання основних 

засобів – біологічних активів, у зв’язку з малопродуктивністю та 

використанням їх нормативного ресурсу, з подальшим використанням 

отриманих коштів на придбання продуктів харчування для підопічних, які 

перебувають в Кишинському стаціонарному відділенні, а саме: 

Назва 

об’єкта 

Номер 

паспорт

а 

Інвентарни

й 

(номенклат

урний) 

номер 

Дата введення 

в 

експлуатацію 

(місяць, рік) 

Первісна 

(переоцінен

а) вартість, 

грн. 

Знос, 

грн. 

Ліквідац

ійна 

вартість, 

грн. 

Корова 

«Чубка» 

LG 

360487 
171220003 05.04.2011 2400,00 2340,00 0,00 

Корова 

«Машка» 

LG 

360486 
171220004 24.12.2015 6200,00 1705,00 0,00 

2. Комісії по списанню вищезазначених основних засобів – біологічних 

активів провести процедуру списання, у відповідності до чинного 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                                                Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1391 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про прийняття безоплатно 

у комунальну власність та  

на баланс Олевської міської 

ради Меморіал убитим ромам 

 

З метою збереження пам’ятки історії Олевського району, згідно 

історичних відомостей ВГО «Український центр вивчення історії Голокосту», 

керуючись ст. ст. 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 28 Закону України «Про поховання та похоронну справу», на 

основі Актів прийняття виконаних будівельних робіт та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність та на баланс Олевської 

міської ради Меморіал убитим ромам, що знаходиться за межами населеного 

пункту с. Бацеве Олевського району Житомирської області. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради 

(Дорош В.В. ) взяти на баланс Меморіал убитим ромам, що знаходиться за 

межами населеного пункту с. Бацеве Олевського району Житомирської 

області, вартістю 118 788,00 грн. (сто вісімнадцять тисяч сімсот вісімдесят 

вісім гривень 00 копійок), відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

 

Міський голова  Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1392 

ХLVII сесія                          VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 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», ст. 26, 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               Олег ОМЕЛЬЧУК  



Додаток 

до рішення ХLVIІ сесії Олевської 

міської ради VII скликання від 

06.12.2019 року 

№ 1392  «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 (літ.12) та частина 

приміщення (літ.12) в нежитловій 

будівлі стоматологічної поліклініки  

КУ «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

24.0 м
2
 

пров.Промисловий, 2, 

м. Олевськ, 

Житомирська область 

 

2. 

Приміщення в нежитловій будівлі 

КУ «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

30,4 м
2
  

пров.Промисловий, 2, 

м. Олевськ, 

Житомирська область 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                            В.О. Шейко  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1393 

ХLVII сесія         VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження звіту  

оцінки нерухомого майна  

 

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

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

професійну оціночну діяльність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів 

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

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

враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 

виготовлений Олевською філією Житомирської товарної агро-промислової 

біржі від 03.12.2019 року Серія АЕ №001117 на приміщення (літ.12) та 

частину приміщення (літ.12) в нежитловій будівлі стоматологічної 

поліклініки КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, 

загальною площею 24 м
2
, що розташоване за адресою: пров. Промисловий, 2, 

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

104437,00 грн. без урахування ПДВ (сто чотири тисячі чотириста тридцять 

сім гривень 00 копійок). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

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

 

 

 

Міський голова               О.В. Омельчук 
 

  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1394 

ХLVII сесія                         VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року 

 

Про надання дозволу КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради на передачу  

в оренду об’єктів нерухомого майна  

 

Розглянувши листи головного лікаря КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради Казюка О.В. від 01.10.2019 року № 18/05-7, 

від 02.12.2019 року №274/05-7, відповідно до ст. ст. 26, 60 Закону України 

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

державного та комунального майна» та враховуючи висновок постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради передати в оренду об’єкти 

нерухомого майна, а саме: 

-  приміщення (літ.13) та частину приміщення (літ.12) в нежитловій будівлі 

стоматологічної поліклініки КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради, загальною площею 24,0 м
2
, що знаходиться за адресою: пров. 

Промисловий, 2, м. Олевськ, Житомирської області, для надання 

стоматологічних послуг; 

-  приміщення в нежитловій будівлі КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, загальною площею 30,4 м
2
, що знаходиться за 

адресою: пров. Промисловий, 2, м. Олевськ, Житомирської області, для 

розміщення соляної кімнати.  

 Провести дану процедуру відповідно до вимог чинного законодавства 

та Положення про оренду майна Олевської міської ради. 

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

Олевської міської ради Казюку О.В. укласти та підписати Договори про 

передачу в оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

3. Копії підписаних та затверджених Олевською міською радою Договорів 

про передачу в оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади в 5-денний термін надати відділу економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської 

міської ради (Ковальчук О.Б.). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ економічного   

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської 



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

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг (Осипчук В.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1395 

ХLVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження граничної чисельності 

працівників комунальної установи  

«Територіальний центр соціального 

обслуговування(надання соціальних послуг)»  

Олевської міської ради 

 

 Керючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Господарським кодексом України, постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)», Положенням КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради, 

затверджного рішенням ІХ сесії Олевської міської рад від 23.05.2017 року № 

147, враховуючи лист директора терцентру Хоречко Л. від 25.11.2019 № 322 

про приведення штатного розпису до вимог чинного законодавства, 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджетів та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити граничну чисельність працівників комунальної установи 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Олевської міської ради з 01.01.2020 року у кількості 59,25 штатних 

одиниць. 

2. Директору комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради подати 

на затвердження міському голові штатний розпис. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступник міського 

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

фінансів, бюджетів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1396 

ХLVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про внесення змін у рішення  
сесій Олевської міської ради 

 

Розглянувши заяви громадян: 

- ОСОБИ, 1 проживає за адресою: вул. ******, 1а, с. Кишин, Олевського 

р-ну, Житомирської обл. про внесення змін до рішення XLVІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 07.11.2019 року № 1362 «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»; 

- ОСОБИ, 2, проживає за адресою: вул. *****, 7, с. Сарнівка, Олевського 

р-ну, Житомирської обл. про внесення змін до рішення XLVІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 07.11.2019 року № 1362 «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»; 

- в.о.старости с. Тепениця Кайдановича Володимира Йосиповича про 

затвердження додаткового розподілу між власниками сертифікатів 

земельних часток (паїв) по реформованому КСП «Україна», стосовно 

Семенова Валентина Михайловича; 

З метою виправлення технічних помилок: 

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

року № 1300 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

частку (пай), 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» стосовно Камінської 

Ольги Адамівни; 

- у рішенні ХXХІХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 18.04.2019 

року № 1071 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 



земельних ділянок комунальної власності та затвердження умов продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)»;  

- у рішенні ХLІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 06.06.2019 

року № 1134 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності та затвердження умов продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)», 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 XLVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 07.11.2019 року № 1362 «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», а саме: 

- у пункті 16. розділів «Орієнтовна площа» та «Для ведення особистого 

селянського господарства» цифри «0,1500» змінити на цифри «0,42»: 

 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня  житлового 

будинку, 

господарськи

х будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва

,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

16 ***** ***** ***** 0,42 - - 0,42 

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

скликання від 07.11.2019 року № 1362 «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», а саме: 

- у пункті 3. розділів «Орієнтовна площа» та «Для ведення особистого 

селянського господарства» цифри «0,7300» змінити на цифри «0,5563»: 
№ 

п

/

п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня  житлового 

будинку, 

господарськи

х будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва

,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

3 ***** ***** ***** 0,5563 - - 0,5563 



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

ради VІІ скликання від 10.10.2019 року № 1300 «Про затвердження 

додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

сертифікатів на право на земельну частку (пай), 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» стосовно Семенова Валентина Михайловича, а 

саме: 

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

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

реформованого КСП «Україна» на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області, цифри «474» після слів «Рілля» 

змінити на цифри «454»: 
Додатковий список 

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

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім.’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Рілля-454 

кормові 

угіддя – 

474 

- «пункт 13. рішення викласти у новій редакції, а саме: 

 «15. Виділити ОСОБІ,  в натурі земельні ділянки загальною площею 2,387 

га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,3656га, кадастровий 

номер1824487200:12:000:0477; земельна ділянка (кормові угіддя) площею 

1,0214 га, кадастровий номер1824487200:10:000:0177. ». 

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

ради VІІ скликання від 10.10.2019 року № 1300 «Про затвердження 

додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

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

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

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

реформованого КСП «ім.Шевченка» на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області, цифри «790» після слів «кормові 

угіддя» змінити на цифри «36»: 
Додатковий список 

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

«ім..Шевченка» на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

Прізвище, ім.’я Дата 

народженн

Місце проживання Серія 

№ 

Дата 

видачі 

Індентифікацій Номер 

сертифіка

№ паю 



п по батькові я паспорт

а 

паспор

та 

ний код ту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Рілля-36 

кормові 

угіддя – 36 

- пункт 10. Рішення викласти у новій редакції, а саме: 

 «10.Припинити дію договору оренди землі від 17 вересня 2019 року 

укладеного Олевською міською радою з ТОВ «АКРІС-ГРУП», стосовно 

земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824481600:06:000:0335, загальною площею 1,1781га; 

- кадастровий номер 1824481600:02:000:0334, загальною площею 0,6931га, 

розташованої на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Жубровицької сільської ради, у зв’язку з державною реєстрацією 

права власності на земельні ділянки.». 

- «пункт 15. рішення викласти у новій редакції, а саме: 

 «15. Виділити ОСОБІ в натурі земельні ділянки загальною площею 1,8712 

га, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,1781га, кадастровий 

номер1824481600:06:000:0335; земельна ділянка (сіножаті) площею 0,6931 га, 

кадастровий номер1824481600:02:000:0334. ». 

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

від 18.04.2019 року № 1071 «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності та затвердження умов 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)» 

виклавши пункт «3.5.» у новій редакції, а саме: «3.5. Призначити дату 

проведення земельних торгів у терміни визначені чинним законодавством 

України – ІV квартал 2019 року – І квартал 2020 року.».  

6. Внести зміни у рішення ХLІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

06.06.2019 року № 1134 «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності та затвердження умов 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)» 

виклавши пункт «3.5.» у новій редакції, а саме: «3.5. Призначити дату 

проведення земельних торгів у терміни визначені чинним законодавством 

України – ІV квартал 2019 року – І квартал 2020 року.». 

7.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  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1397 

ХLVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 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 ГРОМАДЯН, розпорядження голови Олевської 

районної державної адміністрації від 20.06.2018 року № 125 «Про 

затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Україна» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів», розпорядження голови 

Олевської районної державної адміністрації від 31.07.2018 року № 156 «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 

«АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» загальною площею 399,8398 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Олевської 

міської ради Олевського району Житомирської області (за межами населених 

пунктів) та передачу земельних ділянок в оренду», розглянувши рішення 

ХLІV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 05.09.2019 року № 1257 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

передачі нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», рішення ХL 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 23.05.2019 року № 1100 «Про 

затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в 

натурі земельних ділянок», розглянувши рішення ХLІV сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 05.09.2019 року № 1257 «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 



ділянок в натурі (на місцевості) з правом передачі нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва», розглянувши рішення № 1258 «Про 

затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в 

натурі земельних ділянок», розглянувши рішення ХLІV сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 05.09.2019 року № 1257 «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) з правом передачі нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва», розглянувши рішення № 1300 ХLV 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 10.10.2019 року «Про 

затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в 

натурі земельних ділянок»; 

- розглянувши рішення ХLІV сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 05.09.2019 року № 1257 «Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) з правом передачі нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва», розглянувши рішення № 1013 

ХХХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 

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», рішення № 1297  ХLV сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 10.10.2019 року  « Про 

внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради»; 

- розглянувши рішення № 1300 ХLV сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 10.10.2019 року «Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на 

право на земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення 

технічної  документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок»; 

- розглянувши рішення ХLІV сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 05.09.2019 року № 1257 «Про затвердження технічної документації 



із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) з правом передачі нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв) в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва», розглянувши рішення № 1297 

ХLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 10.10.2019 року 

«Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради», 

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 «Перемога» 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 «Майдан» 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 «ім.Шевченка» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

4. 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). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Уборть» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

6. 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 Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Олевське» на території Олевської міської ради Олевського району 



Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

8.Надати дозвіл громадянам власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) замовити виготовлення технічної  документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів відповідно до 

додаткового списку. 

9. Звернутись з клопотанням до Олевської РДА щодо припинення дії 

договорів оренди стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0797; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0841; 

- кадастровий номер  1824484000:13:000:0529; 

- кадастровий номер  1824483200:03:000:0538; 

- кадастровий номер  1824483200:03:000:0710; 

- кадастровий номер  1824487200:07:000:0038; 

- кадастровий номер  1824487200:04:000:0298; 

- кадастровий номер  1824487200:12:000:0477;  

- кадастровий номер  1824483200:03:000:0512; 

- кадастровий номер  1824483200:02:000:0279; 

- кадастровий номер  1824485600:08:000:0203; 

- кадастровий номер  1824485600:10:000:0153. 

10. Припинити дію договору оренди землі від 17 вересня 2019 року 

укладеного Олевською міською радою з ТОВ «АКРІС-ГРУП», стосовно 

земельної ділянки  

кадастровий номер 1824481600:04:000:0878, загальною площею 1,0384га, 

розташованої на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Жубровицької сільської ради. 

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; 

- кадастровий номер 1824482400:03:000:0410, загальною площею 0,5386 га;  

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0410, загальною площею 1,8239 га;  

- кадастровий номер 1824482400:03:000:0415, загальною площею 0,5385 га: 

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0408, загальною площею 1,8240 га; 

- кадастровий номер 1824482400:03:000:0413, загальною площею 0,5386 га;  

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0577, загальною площею 0,9471 га;  

- кадастровий номер 1824482400:03:000:0372, загальною площею 1,2292 га;  

- кадастровий номер 1824482400:05:000:0559, загальною площею 0,4826 га; 

- кадастровий номер 1824482400:05:000:0516, загальною площею 1,6425 га;  

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0423, загальною площею 0,8584 га; 

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0506, загальною площею 1,2292 га;  

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0480, загальною площею 0,8073 га; 

- кадастровий номер 1824482400:05:000:0528, загальною площею 0,9119 га;  



- кадастровий номер 1824482400:05:000:0501, загальною площею 0,4826 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 Особі в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 1, 0384 га, 

кадастровий номер1824481600:04:000:0878. 

13. Виділити Особі 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. 

14.Виділити Особі в натурі  земельні ділянки загальною площею 2,3624 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,8239 га, кадастровий 

номер1824482400:02:000:0410; земельна ділянка (пасовища) площею 0,5385 

га, кадастровий номер1824482400:03:000:0415. 
15.Виділити Особі в натурі  земельні ділянки загальною площею 2,3626 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,8240 га, кадастровий 

номер1824482400:02:000:0408; земельна ділянка (пасовища) площею 0,5386 

га, кадастровий номер1824482400:03:000:0413. 

16.Виділити Особі в натурі  земельну ділянку (пасовища) загальною площею 

0,9471га,кадастровий номер1824482400:02:000:0577. 

17.Виділити Особі в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,7118 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,2292 га, кадастровий 

номер1824482400:03:000:0372; земельна ділянка (сіножаті) площею 0,4826 га, 

кадастровий номер1824482400:05:000:0559. 

18. Виділити Особі в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,3461 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0358 га, кадастровий 

номер1824484000:08:000:0841; земельна ділянка (пасовища) площею 0,3103 

га, кадастровий номер1824484000:08:000:0797. 

19. Виділити Особі в натурі земельну ділянку (рілля) площею 0,9317 га, 

кадастровий номер1824484000:13:000:0529. 

20. Виділити Особі в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,3137 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,7842 га, кадастровий 

номер1824483200:03:000:0538; земельна ділянка (кормові угіддя) площею 

0,5295 га, кадастровий номер1824483200:03:000:0710. 

21. Виділити Особі в натурі  земельні ділянки загальною площею 2,5009 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,6425 га, кадастровий 

номер1824482400:05:000:0516; земельна ділянка (пасовища) площею 0,8584 

га, кадастровий номер1824482400:02:000:0423. 

22. Виділити Особі в натурі  земельні ділянки загальною площею 2,0365 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,2292 га, кадастровий 

номер1824482400:02:000:0506; земельна ділянка (пасовища) площею 0,8073 

га, кадастровий номер1824482400:02:000:0480. 

23. Виділити Особі в натурі  земельні ділянки загальною площею 2,2893 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,5499 га, кадастровий 

номер1824487200:07:000:0038; земельна ділянка (кормові угіддя) площею 

0,7394 га, кадастровий номер1824487200:04:000:0298. 



24. Виділити Особі в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,5291 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0758 га, кадастровий 

номер1824483200:03:000:0512; земельна ділянка (кормові угіддя) площею 

0,4533 га, кадастровий номер1824483200:02:000:0279. 

25. Виділити Особі в натурі  земельні ділянки загальною площею 4,0532 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,8493 га, кадастровий 

номер1824485600:08:000:0203; земельна ділянка (сіножаті) площею 2,2039 га, 

кадастровий номер1824485600:10:000:0153. 

26. Виділити Особі в натурі  земельні ділянки загальною площею 1,3945 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9119 га, кадастровий 

номер1824482400:05:000:0528; земельна ділянка (сіножаті) площею 0,4826 га, 

кадастровий номер1824482400:05:000:0501. 

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 ХLVІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 06.12.2019 року №  

1397  «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 «Перемога» 

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. ****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-407; 

126, 

кормові 

угіддя – 

421 

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

* 

****** ****** Рілля-129; 

251, 

кормові 

угіддя – 

523 

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

* 

****** ****** Рілля-5; 

30, 

кормові 

угіддя – 

34 

4. ****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-262; 

210, 

кормові 

угіддя – 

196 

5. ****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-456; 

123, 

кормові 

угіддя – 

140 

6. ****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-570; 

247, 

кормові 

угіддя – 



134 

7. ****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-167; 

426, 

кормові 

угіддя – 

378 

8. ****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-427; 

136, 

кормові 

угіддя – 

525 

9. ****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-36; 

175, 

кормові 

угіддя – 

167 

1

0. 

****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-64; 

10, 

кормові 

угіддя – 5 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.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

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

****** ****** Рілля-85, 

кормові 

угіддя – 

185 

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

* 

****** ****** Рілля-151, 

кормові 

угіддя – 

153 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.Біленець 

 

 
Додатковий список 

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

«ім.Шевченка» на території Олевської міської ради 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. ****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-572, 

кормові 

угіддя – 

410 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.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. ****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-279, 

кормові 

угіддя – 

475 

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

* 

****** ****** Рілля-915, 

кормові 

угіддя – 

938 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець 

 
 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

****** ****** Рілля-289, 

кормові 

угіддя – 



289 

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

* 

****** ****** Рілля-636, 

кормові 

угіддя – 

335 

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

* 

****** ****** Рілля-103, 

кормові 

угіддя – 

103 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. 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,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. ****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-333, 

кормові 

угіддя – 

333 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.Біленець 

 
 

Додатковий список 

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

на території Олевської міської ради 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. ****** ****** ****** ****** *****

* 

****** ****** Рілля-370, 

кормові 

угіддя – 

382 

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

* 

****** ****** Рілля-222, 

кормові 

угіддя – 

463 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н.Біленець 
 

 

 

  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №1398 

ХLVІІ сесія VІІ скликання 

 

06.12.2019 року    

 

Про внесення змін у рішення  
ХХХІХ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 18.04.2019 року № 1062 

 

  З метою виправлення технічної помилки у рішенні ХХХІХ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 18.04.2019 року № 1062 «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», яка виникла у 

результаті задвоєння кадастрового номеру «1824481300:08:000:0226» у 

пункті «9» стосовно Скумін Катерини Іванівни, 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 ХХХІХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 18.04.2019 року № 1062 «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»  стосовно Особи, а саме: у пункті 9. 

цифри «0,9278» після слів «площею» змінити на цифри «0,7779», цифри 

«1824481300:08:000:0226» після слів «кадастровий номер» змінити на цифри 

«1824487600:02:000:0195». 

1.1.Державному реєстратору внести відповідні зміни до реєстру речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень. 

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  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1399 

ХLVІІ сесія VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження звітів 

про експертну грошову оцінку землі 

 

Відповідно до рішення ХLІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 06.06.2019 року № 1119 «Про надання згоди на одержання права 

власності на землю по вул. Першотравнева, 39-а в с.Сердюки, Олевського 

району Житомирської області» та рішення ХLІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 06.06.2019 року № 1120 «Про надання згоди на одержання 

права власності на землю по вул.Шкільна,5, с.Сердюки, Олевського району 

Житомирської області», 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, площею 

0,25 га, призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий номер 

1824482800:05:014:0009 за адресою: вул.Першотравнева,39а, с.Сердюки 

Олевського району Житомирської області, з оціночною вартістю 25 275 грн. 

(двадцять п’ять тисяч двісті сімдесят п’ять) гривень 00 коп. (додається).  

2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, площею 

0,25 га, призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) кадастровий 

номер1824482800:05:004:0010 за адресою: вул. Шкільна,5, с.Сердюки 

Олевського району Житомирської області, з оціночною вартістю 25 275 

грн.(двадцять п’ять тисяч двісті сімдесят п’ять) гривень 00 коп. (додається). 

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  № 1400 

ХLVІІ сесія         VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про укладання договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності 

Розглянувши заяву Особи, проживає за адресою: Житомирська область, 

Олевський р-н, с.Кишин, вул. *****, 60, відповідно до Закону України «Про 

оренду землі», ст. 93, 124 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.Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(КВЦПЗ 11.02) яка розташована за адресою: Житомирська область, 

Олевський р-н, с.Кишин, вул. Житомирська,72-а, площею 0,7678 га, 

кадастровий номер земельної ділянки 1824484001:11:006:0022, терміном на 5 

(п’ять) років, між міською радою та Особою. 

1.1. Встановити річну орендну плату в розмірі 3% від нормативно-грошової 

оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості(КВЦПЗ 11.02). 

1.2. Особі в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1401 

ХLVІІ сесія         VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши заяви громадян, 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 Україні»,  враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Особі, 1 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 0,9563 га на території Олевської міської ради 

Житомирської області, яка розроблена ПП «Андвол». 

1.1..Виділити Особі, 1 в натурі земельну ділянку (рілля) загальною площею 

0,9563 га, кадастровий номер 1824487200:11:000:0118. 

2. Затвердити Особі, 1 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 3,8387 га на території Олевської міської ради 

Житомирської області, яка розроблена  ПП «Андвол». 

2.1.Виділити Особі, 2 в натурі земельні ділянки загальною площею 3,8387 га, 

в т.ч. земельна ділянка(рілля) загальною площею 1,3319 га, кадастровий 

номер 1824485600:05:000:0538, земельна ділянка (сіножаті) площею 2,5068 

га, кадастровий номер 1824485600:10:000:7055. 

3. Відмітити, що громадянам приступати до використання земельної ділянки 

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

посвідчує право на неї та державної реєстрації забороняється. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1402 

ХLVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки 

комунальної власності 

 

Розглянувши Договір оренди землі укладений між Олевською міською 

радою та ПП «Дідес», стосовно земельної ділянки кадастровий номер 

1824455100:01:005:0075, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст.12, 83,90,93,124 Земельного кодексу 

України, ст.374 Цивільного кодексу України, ст.ст.4, 33 Закону України «Про 

оренду землі», враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до чинного договору оренди землі (площею 0,6072 га 

кадастровий номер 1824455100:01:005:0075) укладеного з ПП «Дідес» від 

05.07.2018 р. шляхом укладання додаткової угоди до договору та викладення 

п.5 розділу «Об’єкти оренди», п.9. розділу «Орендна плата» у новій редакції 

згідно додатку.  

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

земельної ділянки від 05.07.2018 р., набуваються у повному обсязі з 

моменту підписання додаткової угоди та її державної реєстрації. 

1.3.Орендарю ПП «Дідес» в місячний термін звернутися з додатковою 

угодою до договору оренди від 05.07.2018 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  



                                                                                                    Додаток  

до рішення ХLVII сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 06.11.2019 року №  1402 «Про  

внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки комунальної власності » 

 
Додаткова угода 

 

До договору оренди земельної ділянки від 05.07.2018 р. 

( кадастровий номер 1824455100:01:005:0075). 

 

м. Олевськ 

                                                                                                                               «          »________________2019р. 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ Олевська міська рада Житомирської області в особі міського голови Омельчука Олега 

Васильовича, діючого на підставі ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одною боку, та 

ОРЕНДАР   ПП “Дідес» з другого боку, які разом іменуються «СТОРОНИ», уклали цю Додаткову угоду про 

наступне: 

1. На підставі рішення ХLVII  сесії Олевської міської ради VII скликання № _____ від 06.11.2019 року. «Про внесення 

змін до договору оренди земельної ділянки комунальної власності» сторони прийшли до згоди  та домовилися внести  

зміни до Договору оренди землі від 05.07.2018 р. земельної ділянки площею 0,6072 га (кадастровий номер 

1824455100:01:005:0075), яка розташована за адресою:Житомирська область, Олевський р-н, м. Олевськ, вул. Герцена,19-

ж, а саме:: 

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

 «5. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки становить 312496,11 гривень(триста дванадцять тисяч 

чотириста дев’яносто шість грн.11 коп. ).». 
- п.9.,  розділу «Орендна плата» викласти у новій редакції, а саме: 

  «9.Орендна плата вноситься орендарем: у грошовій формі 3% від нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, площею 6072 м2, що становить 9374 грн. 88 коп.( дев’ять тисяч триста сімдесят чотири  гривні 88 копійок) на 

рік.  

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

3. Ця Додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору від  05.07.2018 р., набирає чинності з моменту 

її підписання Сторонами та її державної реєстрації. 

4. Угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін. 

 

 

                                                                                    Реквізити сторін 

            Орендодавець  

Олевська міська рада 

 вул. Володимирська, 2    

 м. Олевськ, Житомирська область 

 р/р UA928999980000033212812006741,   

 код платежу 18010600 

ік 37937308, МФО 899998, 

 банк УК в Олевському районі – ОТГ м.Олевськ 

                   Орендар  

ПП «Дідес» 

в особі директора Ставського Михайла Михайловича 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 13563242  

Юридична адреса: Житомирська область, Олевський 

район, м.Олевськ, вул.Герцена, 19 

 

 

                                                                                       Підписи сторін 

Орендодавець 

_____________________________  

         М. П. (за наявності печатки)  

  

Орендар 

_________________________________ 

М. П. (за наявності печатки)  

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



   
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1403 

ХLVІІ сесія         VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 року  

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації по визначенню нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів Олевської міської ради 

 

У зв’язку з необхідністю поновлення нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Олевської міської ради, керуючись ст.12 

Земельного кодексу України, ст.18.Закону України «Про оцінку земель», 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.Надати дозвіл на виготовлення технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Олевської міської 

ради Житомирської області, а саме: 

1). м.Олевськ. 

2). с.Рудня-Бистра, Варварівка, Корощине. 

3). с.Хочине, Перга, Рудня-Перганська, Рудня-Хочинська. 

4). с.Покровське, с.Будки, с.Михайлівка. 

5). с.Сущани, с.Андріївка. 

6). с.Копище, Майдан-Копищенський. 

7). с. Калинівка, с.Бацеве. 

8). с.Зубковичі. 

9). смт.Новоозерянка 

2. Уповноважити міського голову укласти від імені Олевської міської ради 

договір на виготовлення технічної документації по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів Олевської міської ради 

Житомирської області з організацією яка має дозвіл (ліцензію) на право 

виконання відповідних робіт. 

3. Розроблену технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель 

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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1404 

ХLVІІ сесія         VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про припинення дії 

договорів оренди землі 

 

Розглянувши заяву Особи, 1, проживає за адресою: Житомирська 

область, Олевський район, с.Кишин, вул.*****,110, 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 05 червня 2019 року укладеного 

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

ЄДРПОУ 41519813, стосовно земельної ділянки, кадастровий номер 

1824484000:03:000:0162, загальною площею 1,1064 га, розташованої на 

території Олевської міської ради в адміністративних межах колишньої 

Кишинської сільської ради, у зв’язку з прийняттям спадщини спадкоємцем. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1405 

ХLVІІ сесія            VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 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 громадян 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 1824486800:08:000:0385, загальною площею 0,24 га,  розташованої на 

території Олевської міської ради Житомирської області 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 1824481600:04:000:0883, загальною площею 0,4227 га, розташованої 

на території Олевської міської ради Житомирської області за межами 

населеного пункту с.Жубровичі 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 1824481600:04:000:0885, загальною площею 0,473 га,  розташованої на 

території Олевської міської ради Житомисрької області за межами 

населеного пункту с.Жубровичі 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. 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 1824481600:04:000:0886, загальною площею 0,2342 га,  розташованої 

на території Олевської міської ради Житомисрької області за межами 

населеного пункту с.Жубровичі 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). 

5.Звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню документації із землеустрою. 

6. 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. 

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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1406 

ХLVІІ сесія          VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок 

комунальної власності  

 

 У зв’язку з необхідністю поділу земельних ділянок комунальної 

власності, розташованих на території Олевської міської ради, керуючись ст. 

12, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 

22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824483600:04:000:0157 загальною площею 2,4763 га, 

землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської 

міської ради Олевського району за межами  населеного пункту с.Кам’янка, на 

дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 1,8063 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею 0,6700 га. 

2.Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824487205:16:005:0024 загальною площею 1,1839 га, для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування (Код 03.01 за КВЦПЗ), розташованої за адресою: 

Житомирська область, Олевський район, с.Хмелівка, вул.Лісова, 101-а, на дві 

земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   0,7239 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею  0,46 га . 

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

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

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   



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1407 

ХLVІІ сесія          VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки  

 

Розглянувши заяви громадян, БІЛОКОРОВИЦЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 

СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА, зареєстрованого за адресою: вул. Польова, 

7, смт. Нові Білокоровичі, Олевського р-ну, Житомирської 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 

Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл Особі, 1 на виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею 0,0080 га, 

з метою надання у власність шляхом викупу для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за 

адресою: Житомирська область, м.Олевськ, вул.Свято-Воздвиженська,1-в, 

кадастровий номер1824455100:02:029:0058. 

2. Надати дозвіл Особі, 2 на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею  0,3383 

га, з метою надання у власність шляхом викупу для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови(Код 03.15 за КВЦПЗ)  

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

вул.Гаражна,2, кадастровий номер1824484001:11:010:0020. 

3. Надати дозвіл особі, 3 на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею  0,0564 

га, з метою надання у власність шляхом викупу для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі(Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за 

адресою: Житомирська область, Олевський р-н,  с.Соснівка, вул.Центральна, 

28 , кадастровий номер1824487204:14:003:0116. 

4. Надати дозвіл БІЛОКОРОВИЦЬКОМУ СІЛЬСЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ 

ТОВАРИСТВУ на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення: площею  0,0695 

га, з метою надання у власність шляхом викупу для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за 



адресою: Житомирська область, Олевський р-н,  с.Жубровичі, вул. 

Шевченка, 16, кадастровий номер1824481601:05:006:0116. 

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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                  
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1408 

ХLVІІ сесія                VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 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 номер1824485300:05:000:0747) 

об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради загальною 

площею 0,8000 га, на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824485300:05:000:0805, 

загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824485300:05:000:0806, загальною 

площею 0,3000 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів (в адміністративних 

межах колишньої Лопатицької сільської ради) виготовлену ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності (кадастровий номер1824455100:01:022:0051) 

об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради 

Житомирської області загальною площею 0,3000 га, на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824455100:01:022:0068, 

загальною площею 0,2845 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824455100:01:022:0069, загальною 

площею 0,0155 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Олевського району в м.Олевськ по вул. Івана Франка,1,виготовлену ФОП 

СЕРЕДА О.В. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності (кадастровий номер1824486400:05:000:0117) 

об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради 

Житомирської області загальною площею 26,1943 га, на п'ятдесят земельних 

ділянок: 



- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486400:05:000:0167, 

загальною площею 0,7000 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824486400:05:000:0129, загальною 

площею 0,4200 га; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер 1824486400:05:000:0159, 

загальною площею 0,3500 га; 

- земельна ділянка №4 кадастровий номер1824486400:05:000:0130, загальною 

площею 0,4200 га; 

- земельна ділянка №5 кадастровий номер 1824486400:05:000:0147, 

загальною площею 0,8700 га; 

- земельна ділянка №6 кадастровий номер1824486400:05:000:0124, загальною 

площею 0,5600 га; 

- земельна ділянка №7 кадастровий номер 1824486400:05:000:0160, 

загальною площею 0,4300 га; 

- земельна ділянка №8 кадастровий номер1824486400:05:000:0158, загальною 

площею 0,7700 га; 

- земельна ділянка №9 кадастровий номер 1824486400:05:000:0171, 

загальною площею 0,7600 га; 

- земельна ділянка №10 кадастровий номер1824486400:05:000:0149, 

загальною площею 0,6200 га; 

- земельна ділянка №11 кадастровий номер 1824486400:05:000:0144, 

загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №12 кадастровий номер1824486400:05:000:0136, 

загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №13 кадастровий номер 1824486400:05:000:0145, 

загальною площею 0,6900 га; 

- земельна ділянка №14 кадастровий номер1824486400:05:000:0135, 

загальною площею 0,5600 га; 

- земельна ділянка №15 кадастровий номер 1824486400:05:000:0146, 

загальною площею 0,5500 га; 

- земельна ділянка №16 кадастровий номер1824486400:05:000:0134, 

загальною площею 0,7400 га; 

- земельна ділянка №17 кадастровий номер 1824486400:05:000:0140, 

загальною площею 0,6800 га; 

- земельна ділянка №18 кадастровий номер1824486400:05:000:0137, 

загальною площею 0,6000 га; 

- земельна ділянка №19 кадастровий номер 1824486400:05:000:0141, 

загальною площею 0,7300 га; 

- земельна ділянка №20 кадастровий номер1824486400:05:000:0162, 

загальною площею 1,5000 га; 

- земельна ділянка №21 кадастровий номер 1824486400:05:000:0150, 

загальною площею 0,4300 га; 

- земельна ділянка №22 кадастровий номер1824486400:05:000:0169, 

загальною площею 0,3400 га; 

- земельна ділянка №23 кадастровий номер 1824486400:05:000:0166, 

загальною площею 1,4800 га; 

- земельна ділянка №24 кадастровий номер1824486400:05:000:0168, 

загальною площею 0,8900 га; 



- земельна ділянка №25 кадастровий номер 1824486400:05:000:0143, 

загальною площею 0,5300 га; 

- земельна ділянка №26 кадастровий номер1824486400:05:000:0165, 

загальною площею 0,6500 га; 

- земельна ділянка №27 кадастровий номер 1824486400:05:000:0161, 

загальною площею 0,8000 га; 

- земельна ділянка №28 кадастровий номер1824486400:05:000:0132, 

загальною площею 0,4500 га; 

- земельна ділянка №29 кадастровий номер 1824486400:05:000:0128, 

загальною площею 0,4000 га; 

- земельна ділянка №30 кадастровий номер1824486400:05:000:0148, 

загальною площею 0,2900 га; 

- земельна ділянка №31 кадастровий номер 1824486400:05:000:0152, 

загальною площею 0,2500 га; 

- земельна ділянка №32 кадастровий номер1824486400:05:000:0127, 

загальною площею 0,4000 га; 

- земельна ділянка №33 кадастровий номер 1824486400:05:000:0139, 

загальною площею 0,3900 га; 

- земельна ділянка №34 кадастровий номер1824486400:05:000:0154, 

загальною площею 0,3400 га; 

- земельна ділянка №35 кадастровий номер 1824486400:05:000:0170, 

загальною площею 0,3900 га; 

- земельна ділянка №36 кадастровий номер1824486400:05:000:0131, 

загальною площею 0,5700 га; 

- земельна ділянка №37 кадастровий номер 1824486400:05:000:0153, 

загальною площею 0,3000 га; 

- земельна ділянка №38 кадастровий номер1824486400:05:000:0138, 

загальною площею 0,2800 га; 

- земельна ділянка №39 кадастровий номер 1824486400:05:000:0164, 

загальною площею 0,1800 га; 

- земельна ділянка №40 кадастровий номер1824486400:05:000:0142, 

загальною площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №41 кадастровий номер 1824486400:05:000:0155, 

загальною площею 0,6000 га; 

- земельна ділянка №42 кадастровий номер1824486400:05:000:0122, 

загальною площею 0,0800 га; 

- земельна ділянка №43 кадастровий номер 1824486400:05:000:0123, 

загальною площею 0,1500 га; 

- земельна ділянка №44 кадастровий номер1824486400:05:000:0133, 

загальною площею 0,1800 га; 

- земельна ділянка №45 кадастровий номер 1824486400:05:000:0126, 

загальною площею 0,2300 га; 

- земельна ділянка №46 кадастровий номер1824486400:05:000:0156, 

загальною площею 0,1800 га; 

- земельна ділянка №47 кадастровий номер 1824486400:05:000:0151, 

загальною площею 0,1200 га; 

- земельна ділянка №48 кадастровий номер1824486400:05:000:0125, 

загальною площею 0,2000 га; 



- земельна ділянка №49 кадастровий номер 1824486400:05:000:0157, 

загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №50 кадастровий номер1824486400:05:000:0163, 

загальною площею 1,4443 га, які розташовані на території Олевської міської 

ради Житомирської області за межами населених пункту с. 

Стовпинка),виготовлену ФОП СЕРЕДА О.В. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності (кадастровий номер1824484800:01:000:0431) 

об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради 

Житомирської області загальною площею 6,0858 га, на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824484800:01:000:0442, 

загальною площею 5,7858 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824484800:01:000:0443, загальною 

площею 0,3000 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населеного пункту с.Копище),виготовлену 

ФОП СЕРЕДА О.В. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності (кадастровий номер1824487200:12:000:0525) 

Об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради 

Житомирської області загальною площею 4,1342 га, на пятнадцять земельних 

ділянок: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824487200:12:000:0538, 

загальною площею 0,2300 га; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер1824487200:12:000:0546, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер 1824487200:12:000:0542, 

загальною площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №4 кадастровий номер1824487200:12:000:0544, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №5 кадастровий номер 1824487200:12:000:0548, 

загальною площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №6 кадастровий номер1824487200:12:000:0551, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №7 кадастровий номер 1824487200:12:000:0552, 

загальною площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №8 кадастровий номер1824487200:12:000:0543, загальною 

площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №9 кадастровий номер 1824487200:12:000:0547, 

загальною площею 0,2000 га; 

- земельна ділянка №10 кадастровий номер1824487200:12:000:0549, 

загальною площею 0,2700 га; 

- земельна ділянка №11 кадастровий номер 1824487200:12:000:0550, 

загальною площею 0,2642 га; 

- земельна ділянка №12 кадастровий номер1824487200:12:000:0541, 

загальною площею 0,9200 га; 

- земельна ділянка №13 кадастровий номер 1824487200:12:000:0540, 

загальною площею 0,1600 га; 

- земельна ділянка №14 кадастровий номер1824487200:12:000:0539, 

загальною площею 0,4400 га; 



- земельна ділянка №15 кадастровий номер 1824487200:12:000:0545, 

загальною площею 0,2500 га, які розташовані на території Олевської міської 

ради Житомирської області за межами населеного пункту с.Соснівка, 

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 на 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  № 1409 

ХLVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах), для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту 

та дорожнього господарства.  

 

Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

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

затвердження проекту землеустрою, керуючись ст.ст. 12, 95, 96, 116, 122, 

123, 125, 126, 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах), для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства (Код 12.04 за КВЦПЗ) загальною 

площею 0,0800 га, кадастровий номер 1824455100:01:019:0200, яка 

розташована за адресою: Житомирська область, м.Олевськ, вул. Герцена, 24-

а. 

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

достовірність та якість проекту землеустрою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



          
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1410 

ХLVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності 

з метою продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах), для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі.  

 

Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

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

затвердження проекту землеустрою, керуючись ст.ст. 12, 95, 96, 116, 122, 

123, 125, 126, 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 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою продажу на конкурентних засадах (земельних 

торгах), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за 

КВЦПЗ) загальною площею 0,0430 га, кадастровий номер 

1824484001:11:006:0048, яка розташована за адресою: Житомирська область, 

Олевський район, с.Кишин, вул. Житомирська, 64-а. 

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

достовірність та якість проекту землеустрою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

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

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1411 

ХLVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

звітів про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки  

 

Розглянувши заяву Житомирської товарної агропромислової біржі, 

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

надання дозволу на виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення, керуючись  ст. ст. 

12, 127, 128 Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку 

земель», 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.Надати дозвіл Житомирській товарній агропромисловій біржі на 

виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення площею  0,0800 га, з метою продажу 

на конкурентних засадах (земельних торгах), для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства (Код 12.04 за КВЦПЗ) розташованої за адресою: Житомирська 

область, м.Олевськ, вул. Герцена, 24-а, кадастровий номер 

1824455100:01:019:0200. 

2. Надати дозвіл Житомирській товарній агропромисловій біржі на  

виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0,0430 га, з метою продажу 

на конкурентних засадах (земельних торгах), для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) розташованої за 

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

Житомирська, 64-а, кадастровий номер 1824484001:11:006:0048. 

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  № 1412 

ХLVІІ сесія         VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про припинення дії договорів 

на управління спадщиною 

 

Розглянувши заяву Особи, 1, яка проживає за адресою:Житомирська область, 

Олевський район, с.Жубровичі, вул. ******, 1 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 

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 міської ради з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Припинити дію договору на управління спадщиною від 19 липня 2013 року 

укладеного Жубровицькою сільською радою з ТОВ «Мрія Олевськ 2012» 

стосовно земельних ділянок кадастровий номер 1824481600:07:000:0051 

загальною площею 0,8122 га та кадастровий номер 1824481600:06:000:0130 

загальною площею 1,1781 га, розташованих на території бувшої 

Жубровицької 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 земельних ділянок кадастровий номер 

1824481600:07:000:0051 загальною площею 0,8122 га та кадастровий номер 

1824481600:06:000:0130 загальною площею 1,1781 га. 

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  



   
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1413 

ХLVІІ сесія         VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

з метою передачі її в користування на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву ФОП ******, проживає за адресою: Житомирська область, 

м. Олевськ, вул. ****, 3, керуючись ст.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 ФОП ****** проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 КВЦПЗ) з метою 

передачі її в користування на умовах оренди загальною площею 0,2637 га, за 

адресою: Житомирська обл., м.Олевськ, вул. Промислова, 41-в,  кадастровий 

номер 1824455100:01:035:0030, який розроблено ПП «Андвол». 

2.1. Встановити ФОП ******   орендну плату в розмірі 3% від нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 КВЦПЗ). 

2.ФОП в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди земельної 

ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

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

достовірність, якість проекту землеустрою. 

 

4. 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. 

 

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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1414 

ХLVІІ сесія         VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок комунальної власності  

 

  З метою формування земельних ділянок, встановлення їх меж та 

розмірів, забезпечення внесення інформації до Державного земельного 

кадастру про земельні ділянки комунальної власності, відповідно до ст.ст. 

12,79
1
,80,83,184 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25,26, 35, 57 

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 5 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 комунальної 

власності та надати дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. 

Московська, 10, із формуванням земельної ділянки орієнтовною площею 

0,31 га, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ). 

2. Провести інвентаризацію несформованої земельної ділянки комунальної 

власності та надати дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул.40 років  

Перемоги, 5,  із формуванням земельної ділянки орієнтовною площею 1,28 

га, для будівництва  та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 

(Код 07.02 за КВЦПЗ).   

3. Провести інвентаризацію несформованої земельної ділянки комунальної 

власності та надати дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки, яка 

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

вул. Національного визволення,32, із формуванням земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,74 га, для будівництва  та обслуговування будівель 

закладів освіти (Код 03.02 за КВЦПЗ).  



4. Провести інвентаризацію несформованої земельної ділянки комунальної 

власності та надати дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: Житомирська область, м.Олевськ, вул. 40 років  

Перемоги, 3,  із формуванням земельної ділянки орієнтовною площею 0,77 

га, для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 

(Код 02.03 за КВЦПЗ).  

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

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

6.Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

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        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1415 

ХLVІІ сесія         VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки несільсько- 

господарського призначення 

 

Розглянувши заяви громадян, керуючись ст.128 Земельного Кодексу 

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

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,1593 га, яка 

розташована за адресою: Житомирська область, м.Олевськ, вул.Київська,58-

з, з метою продажу (викупу) в сумі 67 782,00 грн. (без ПДВ) (шістдесят сім 

тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні 00 коп. (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. 

земельної ділянки становить 42,55 грн. (без ПДВ), яка перебуває у 

користуванні на умовах оренди, та має цільове призначення для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 

за КВЦПЗ). 

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: Житомирська область, м.Олевськ, вул.Київська,58-

з, кадастровий номер 1824455100:02:004:0029 між міською радою та ******, за 

ціною 68 499,00 грн. (без ПДВ) (шістдесят вісім тисяч чотириста дев’яносто 

дев’ять) гривень 00 коп. (без ПДВ)). Вартість 1кв.м = 43,00 грн. 

1.2. Припинити дію договору оренди землі від 22 жовтня 2019 року 

укладеного з ****** стосовно земельної ділянки кадастровий 

номер1824455100:02:004:0029, загальною площею 0,1593 га, розташованої за 

адресою: Житомирська область, м.Олевськ, вул. ******, 58-з. 

2. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0277 га, яка 

розташована за адресою: Житомирська область, Олевський р-н, с.Сущани, 

вул. ******, 26-а з метою продажу (викупу) в сумі 8 000,00 грн. (без ПДВ) 



(вісім тисяч) гривень 00 коп. (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки 

становить: 28,88 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: Житомирська область, Олевський р-н, с. Сущани, 

вул.С.Шепетька,26-а, кадастровий номер1824486801:02:002:0094 між 

міською радою та ******, за ціною 8 033,00 грн. (без ПДВ) (вісім  тисяч 

тридцять три гривні 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1кв.м = 29,00 грн. 

2.2. Припинити дію договору оренди землі  від 21 серпня 2019 року 

укладеного з ****** стосовно земельної ділянки кадастровий номер 

1824486801:02:002:0094, загальною площею 0,0277 га, розташованої за 

адресою: Житомирська область, Олевський р-н, с.Сущани, вул. ******,26-а. 

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  № 1416 

XLVІІ сесія               VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 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 XLVІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 06.12.2019 року №  1416 «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 ****** ****** ****** 0,2400 0,2400 

2 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

3 ****** ****** ****** 0,2400 0,2400 

4 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

5 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

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

7 ****** ****** ****** 0,0545 0,0545 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

9 ****** ****** ****** 0,0600 0,0600 

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

11 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

12 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1417 

 

XLVІІ сесія         VІІ скликання 

 

від 06.12.2019 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 XLVІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 06.12.2019 року № 1417 «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 

обслуго

вування 

житлово

го 

будинку 

господа

рських 

будівель    

і 

споруд, 

га 

Для 

особисто

го 

селянськ

ого 

господар

ства, га Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:038:0049 

2 ****** ****** ****** 0,0746 0,0746 - 1824455100:02:035:0066 

3 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:034:0163 

4 ****** ****** ****** 0,0671 0,0671 - 1824455100:01:008:0031 

5 ****** ****** ****** 0,0565 0,0565 - 1824455100:02:021:0042 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824485601:07:029:0004 

7 ****** ****** ****** 0,4609 0,2500 0,2109 1824484801:02:003:0026 

1824484801:02:003:0027 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1418 

 

XLVІІ сесія                   VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 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 XLVІІ сесії міської ради  VІІ 

скликання від 06.12.2019 № 1418 «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, ім’я по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня  житлового 

будинку, 

господарськи

х будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва

,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівниц

тва 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,2000 0,2000 - - - 

2 ****** ****** ****** 0,2000 0,2000 - - - 

3 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

4 ****** ****** ****** 0,5500 - - 0,5500 - 

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

6 ****** ****** ****** 0,3500 - - 0,3500 - 

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

8 ****** ****** ****** 0,0073 - - - 0,0073 

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

10 ****** ****** ****** 0,1900 - - 0,1900 - 

11 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

12 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 - 

13 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 - 

14 ****** ****** ****** 0,0200 - 0,0200 - - 

15 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 - 

16 ****** ****** ****** 0,4500 - - 0,4500 - 

17 ****** ****** ****** 0,1000 - 0,1000 - - 

18 ****** ****** ****** 0,6500 - - 0,6500 - 

19 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

20 ****** ****** ****** 0,8000 - - 0,8000 - 



21 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 - 

22 ****** ****** ****** 0,2200 0,2200 - - - 

23 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

24 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

25 ****** ****** ****** 0,0050 - - - 0,0050 

26 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

27 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

28 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

29 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

30 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

31 ****** ****** ****** 0,10 0,10 - - - 

32 ****** ****** ****** 0,0400 - 0,0400 - - 

33 ****** ****** ****** 0,7000 - - 0,7000 - 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1419 

 

XLVІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 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 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 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 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 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 XLVІІ сесії Олевської міської  

ради VІІ скликання від 06.12.2019 року № 

1419 «Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва та для 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 та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 
 

 

 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Загальна 

площа,г

а 

 

Для 

будівн

ицтва 

і 

обслу

говува

ння 

житло

вого 

будин

ку, 

госпо

дарськ

их 

123уді

вель і 

спору

д 

(приса

дибна 

ділянк

а), га 

Для 

індивід

уальног

о  

садівни

цтва,     

га 

Для 

будівни

цтва 

індивіду

альних 

гаражів, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,0357 - 0,035

7 

 1824455100:01:004:0054 

2 ****** ****** ****** 0,0024 - - 0,0024 1824455100:01:022:0070 

3 ****** ****** ****** 0,0024 - - 0,0024 1824455100:01:022:0071 

4 ****** ****** ****** 0,1500 0,15

00 

- - 1824487204:14:004:0008 

5 ****** ****** ****** 0,1000 0,10

00 

- - 1824485301:03:017:0006 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1420 

 

XLVІІ сесія          VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у спільну часткову власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Розглянувши спільну заяву громадян про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у спільну часткову власність, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та надані документи, на підставі ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 

Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 86, 87, 116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні та  враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

загальною площею 0,0499 га  за адресою: вул. Набережна, 44, м. Олевськ, 

Житомирської області, кадастровий номер 1824455100:01:006:0063. 

2. Надати громадянам безоплатно у спільну часткову власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 

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



ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова  Олег ОМЕЛЬЧУК  



             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1421 

XLVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 06.12.2019 року 

 

Про розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності  

 

Розглянувши заяви громадян щодо  відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарсва, 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» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам (згідно додатку 1) на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ),  розташованих на території Олевської 

міської ради Олевського району за межами населених пунктів із земель 

запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

2. Надати дозвіл громадянам (згідно додатку 2) на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ),  розташованих на території Олевської 

міської ради Олевського району за межами населених пунктів із земель 

резервного фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ). 

3. Громадянам, згідно додатку №1 та додатку №2, звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню документації із 

землеустрою. 

4.  Громадянам, згідно додатку №1 та додатку №2 проекти землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, погоджені у 

встановленому законодавством  порядку подати на чергову сесію міської 

ради для затвердження. 

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           Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                            Додаток 1 
до рішення XLVІІ сесії міської ради  VІІ 

скликання від 06.12.2019 № 1421  «Про 

розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної 

власності»  

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   проекту землеустрою щодо відведееея змельних ділянок із земель запасу ( коду 16.00 за 

КВЦПЗ). 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтов

на площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** ****** 0,5000 1824485300:05:000:0737 

2 ****** ****** ****** 0,1000 1824485300:05:000:0738 

3 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0757 

4 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0752 

5 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0785 

6 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0778 

7 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0787 

8 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0760 

9 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0764 

10 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0755 

11 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0759 

12 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0780 

13 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0791 

14 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0771 

15 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0765 

16 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0775 

17 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0748 

18 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0739 

19 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0781 

20 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0731 

21 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0786 

22 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0777 

23 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0735 

24 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0798 

25 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0776 

26 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0767 



27 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0788 

28 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0793 

29 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0751 

30 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0797 

31 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0794 

32 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0750 

33 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0761 

34 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0730 

35 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0783 

36 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0779 

37 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0743 

38 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0741 

39 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0772 

40 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0756 

41 ****** ****** ****** 0,2000 1824485300:05:000:0784 

42 ****** ****** ****** 0,3000 1824485300:05:000:0782 

43 ****** ****** ****** 0,3000 1824485300:05:000:0736 

44 ****** ****** ****** 0,3000 1824485300:05:000:0796 

45 ****** ****** ****** 0,3000 1824485300:05:000:0754 

46 ****** ****** ****** 0,3000 1824485300:05:000:0753 

47 ****** ****** ****** 0,3000 1824485300:05:000:0792 

48 ****** ****** ****** 0,3000 1824485300:05:000:0734 

49 ****** ****** ****** 0,1000 1824485300:05:000:0762 

50 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0773 

51 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0745 

52 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0801 

53 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0749 

54 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0740 

55 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0799 

56 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0770 

57 ****** ****** ****** 0,1500 1824485300:05:000:0800 

58 ****** ****** ****** 1,0000 1824485300:05:000:0744 

59 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0766 



60 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0742 

61 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0795 

62 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0733 

63 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0768 

64 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0746 

65 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0769 

66 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0732 

67 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0789 

68 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0790 

69 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0763 

70 ****** ****** ****** 0,2500 1824485300:05:000:0758 

71 ****** ****** ****** 1,8600 1824486200:04:000:0873 

72 ****** ****** ****** 1,8600 1824486200:04:000:0870 

73 ****** ****** ****** 1,8556 1824486200:04:000:0871 

74 ****** ****** ****** 1,8600 1824486200:04:000:0868 

75 ****** ****** ****** 1,8600 1824486200:04:000:0869 

76 ****** ****** ****** 2,0000 1824484000:13:000:0601 

     Начальник управління земельних відносин               Н. Біленець  



                                                                                                                        Додаток 2 
до рішення XLVІІ сесії міської ради  VІІ 

скликання від 06.12.2019 № 1421  «Про 

розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної 

власності»  

 

СПИСОК 

 

громадян, яким надано дозвіл на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення змелеьних ділянок із 

земель резервного фонду (код 1700 за КВЦПЗ) 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** ****** 1,9900 1824487200:11:000:0138 

2 ****** ****** ****** 1,9900 1824487200:11:000:0139 

3 ****** ****** ****** 1,9900 1824487200:11:000:0141 

4 ****** ****** ****** 1,9900 1824487200:11:000:0148 

5 ****** ****** ****** 1,9900 1824487200:11:000:0144 

6 ****** ****** ****** 1,9900 1824487200:11:000:0142 

7 ****** ****** ****** 1,9900 1824487200:11:000:0136 

8 ****** ****** ****** 1,9900 1824487200:11:000:0143 

9 ****** ****** ****** 1,9900 1824487200:11:000:0145 

10 ****** ****** ****** 1,9900 1824487200:11:000:0137 

11 ****** ****** ****** 1,9674 1824487200:11:000:0146 

12 ****** ****** ****** 1,8600 1824487200:11:000:0140 

13 ****** ****** ****** 1,8965 1824486200:04:000:0866 

14 ****** ****** ****** 1,8965 1824486200:04:000:0867 

15 ****** ****** ****** 2,0000 1824481600:06:000:0381 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин     Н. Біленець 


