
                                                                                                  

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

LІІ сесія                      VІІ скликання 

 

            від 20.03.2020 року 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 22 /список додається/ 

 

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

С.В., керуючий справами виконавчого комітету Русин Ю.Г., начальники управлінь 

та відділів міської ради. 

 

Засоби масової інформації. 

 

Чергову п'ятдесят другу 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: 

 

Бідюк Станіслав Миколайович           – депутат міської ради 

Демкович Павло Теодозійович                 – депутат міської ради 

Кочин Микола Миколайович         – депутат міської ради 

 

/одноголосно/ 

 

На порядок денний чергової п'ятдесят другої  сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

 1. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської міської ради. 

 

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

територіальної громади на 2020 рік. 

 

3. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 



4. Про утворення старостинських округів Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області. 

    

5. Про скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін до рішення сесії 

Олевської міської ради Житомирської області.  

 

6. Про створення Служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, 

які мають порушення опорно-рухового апарату при комунальній установі «Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради». 

 
7. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

8. Про внесення змін до Програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна аптека №32» Олевської міської ради на 2020 рік. 

 

9. Про внесення змін до Програми надання фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення на період до 2022 року. 

 

10. Про затвердження Програми встановлення системи відеоспостереження у місті 

Олевськ на 2020-2022 роки. 

 

11. Про затвердження Програми профілактики внутрішньолікарняних інфекцій по 

комунальному некомерційному підприємству «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2020-2022 роки. 

 

12. Про оголошення «сезону тиші» в місцях масового розмноження та 

вирощування потомства дикими тваринами. 

 

13. Про продовження терміну дії договору оренди об’єкта нерухомості. 

 

14. Про надання дозволу на передачу в суборенду об’єкта нерухомості.  

 

15. Про надання дозволу КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради на продовження терміну дії договору оренди об’єкта нерухомості. 

 

16. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради на 

передачу в оренду об’єктів нерухомого майна.  

 

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

земельних ділянок.  

 

18. Про внесення змін у рішення Олевської міської ради. 

19. Про внесення змін у рішення сесій Олевської 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 виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок. 

 

21. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

 

22. Про припинення дії договорів оренди землі. 

 

23. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та укладання договорів оренди 

землі сільськогосподарського призначення.  

 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

 

26. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з 

метою зміни цільового призначення.  

 

27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з 

метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

28. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

 

29. 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). 

 

30. 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. 

 

31. Про надання дозволу на розроблення проєктів 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. 

 

32. Про затвердження проєктів 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. 

 

33. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, з 

метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

34. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності та затвердження умов продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах).  

 

35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з 

метою зміни цільового призначення. 

 

36. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

 

37. Про влючення земельної ділянки комунальної власності до переліку ділянок 

для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону та надання 

дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 

 

38. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 

 

39. Про продаж (викуп) земельної ділянки комунальної власності на земельних 

торгах для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

40. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності.  



41. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди. 

 

42. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва і обслуговування будівель закладів освіти. 

 

43. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності. 

 

44. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності за 

межами с. Зубковичі Олевського району Житомирської області. 

 

45. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності за 

межами с. Кам'янка Олевського району Житомирської області. 

 

46. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності за 

межами с. Майдан Олевського району Житомирської області. 

 

47. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Рудня-Бистра Олевського району Житомирської області. 

 

48. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Юрове Олевського району Житомирської області. 

 

49. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Лопатичі Олевського району Житомирської області. 

 

50. 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).  

 

51. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність та на баланс Олевської 

міської ради основних засобів та товарно-матеріальних цінностей.  

 

52. Різне. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний чергової LІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання 

1. /1576. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської міської ради. 

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

 

2./1577. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 рік. 



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

3. /1578. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

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

 

4. /1579. Про утворення старостинських округів Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади Житомирської області. 

   Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

5./1580. Про скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін до рішення 

сесії Олевської міської ради Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

6. /1581. Про створення Служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату при комунальній 

установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської 

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

 

7. /1582. Про внесення доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

8. /1583. Про внесення змін до Програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна аптека №32» Олевської міської ради на 2020 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

9. /1584 Про внесення змін до Програми надання фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення на період до 2022 року. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

10./1585. Про затвердження Програми встановлення системи відеоспостереження у 

місті Олевськ на 2020-2022 роки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

11. /1586. Про затвердження Програми профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій по комунальному некомерційному підприємству «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради на 2020-2022 роки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

12. /1587. Про оголошення «сезону тиші» в місцях масового розмноження та 

вирощування потомства дикими тваринами. 



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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

13. /1588. Про продовження терміну дії договору оренди об’єкта нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. /1589. Про надання дозволу на передачу в суборенду об’єкта нерухомості.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

15. /1590. Про надання дозволу КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради на продовження терміну дії договору оренди об’єкта нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

16. /1591. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту 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. 

 

17. /1592. Про прийняття у комунальну власність та на баланс Олевської міської 

ради земельних ділянок.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

18. /1593. Про внесення змін у рішення Олевської міської ради. 

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

ради. 

 

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

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

ради. 

 

20. /1594. Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток 

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

дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок. 

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

ради. 

 

21. /1595. Про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки. 



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

ради. 

 

22. /1596. Про припинення дії договорів оренди землі. 

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

ради. 

 

23. /1597. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення. 

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

ради. 

 

24. /1598. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення.  

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

ради. 

 

25. /1599. 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. 

 

26. /1600. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, з метою зміни цільового призначення.  

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

ради. 

 

27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, з 

метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства. 

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

ради. 

 

28. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

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

ради. 

 

29. /1601. 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. 

 

30. /1602. 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. 

 

31. /1603. Про надання дозволу на розроблення проєктів 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. 

 

32. /1604. Про затвердження проєктів 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. 

 

33. /1605. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, з метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського господарства. 

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

ради. 

 

34. /1606. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності та затвердження умов продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах).  

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

ради. 

 

35. /1605. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, з метою зміни цільового призначення. 

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

ради. 



 

36. /1606. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

ради. 

 

37. /1607. Про влючення земельної ділянки комунальної власності до переліку 

ділянок для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону та 

надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки. 

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

ради. 

 

38. /1608. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 

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

ради. 

 

39. /1609. Про продаж (викуп) земельної ділянки комунальної власності на 

земельних торгах для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

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

ради. 

 

40. /1610. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності.  

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

ради. 

 

41. /1611. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди. 

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

ради. 

 

42. /1612. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування будівель закладів 

освіти. 

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

ради. 

 

43. /1613. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності. 



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

ради. 

 

44./1614. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності за 

межами с. Зубковичі Олевського району Житомирської області. 

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

ради. 

 

45. /1615. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності за 

межами с. Кам'янка Олевського району Житомирської області. 

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

ради. 

 

46. /1616. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності за 

межами с. Майдан Олевського району Житомирської області. 

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

ради. 

 

47. /1617. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Рудня-Бистра Олевського району Житомирської області. 

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

ради. 

 

48. /1618. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Юрове Олевського району Житомирської області. 

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

ради. 

 

49. /1619. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Лопатичі Олевського району Житомирської області. 

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

ради. 

  

50. /1620. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка).  

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

ради. 

 

51. /1621. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської ради основних засобів та товарно-матеріальних цінностей.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



52. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: Фіца Зеновія Романовича, депутата міської ради, начальника 

Олевського міжрайонний відділу ДУ «Житомирський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоро-в’я України», інформацію щодо 

розповсюдження вірусу «COVID-19» та про запровадження заходів безпеки в 

Олевському районі. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію депутата міської ради Фіц З.Р. взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: Казюка Олега Васильовича, головного лікаря КНА «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, інформацію про стан готовності 

Олевської центральної лікарні до прийняття хворих на вірус «COVID-19». 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Казюка О.В. взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: Русина Юрія Григоровича, керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради,  інформацію про прийняті рішення комісії ТЕБ та НС. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію Русина Ю.Г. взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради. 

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

 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1576 додається/ 

 

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

об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1577 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 3. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

громади. 



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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1578 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про утворення старостинських округів Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади Житомирської області. 

   Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1579 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін 

до рішення сесії Олевської міської ради Житомирської області.  

Інформує: Шейко В. О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1580 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про створення Служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей 

з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату при 

комунальній установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1581 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 7. Про внесення доповнень до Програми економічного і 

соціального розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1582 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до Програми підтримки комунального 

підприємства «Олевська центральна аптека №32» Олевської міської ради на 

2020 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1583 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до Програми надання фінансових гарантій 

медичного обслуговування населення на період до 2022 року. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1584 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Програми встановлення системи 

відеоспостереження у місті Олевськ на 2020-2022 роки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 



          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1585 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження Програми профілактики 

внутрішньолікарняних інфекцій по комунальному некомерційному 

підприємству «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 2020-

2022 роки. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1586 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про оголошення «сезону тиші» в місцях масового розмноження 

та вирощування потомства дикими тваринами. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1587 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про продовження терміну дії договору оренди об’єкта 

нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1588 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на передачу в суборенду об’єкта 

нерухомості.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1589 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15.  Про надання дозволу КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на продовження терміну дії договору оренди об’єкта 

нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1590 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту 

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»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1591 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про прийняття у комунальну власність та на баланс Олевської 

міської ради земельних ділянок.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1592 додається/ 

 

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



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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1593 додається/ 

 

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

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 4 

         «Проти»       - 4 

          «Утримались»  - 9 

                   «Не голосували» - 5 

 

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 виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1594 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21.  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»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 1 



 /Рішення № 1595 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про припинення дії договорів оренди землі. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1596 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1597 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про затвердження технічної документації із землеустрою, щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення.  

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» -2 

 /Рішення № 1598 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. 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»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1599 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, з метою зміни цільового призначення.  

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» - 2 

 /Рішення № 1600 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, з метою зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 3 

         «Проти»       - 3 

          «Утримались»  - 14 

                   «Не голосували» - 2 

  

 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 0 

         «Проти»       - 5 

          «Утримались»  - 15 

                   «Не голосували» - 2 

 

СЛУХАЛИ: 29. 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» - 2 

 /Рішення № 1601 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 30. 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»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1602 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про надання дозволу на розроблення проєктів 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»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1603 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження проєктів 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»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1604 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, з метою зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1605 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 34.  Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності та затвердження умов продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах).  

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1606 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, з метою зміни цільового призначення. 

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» - 2 

 /Рішення № 1607 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

спільну часткову власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1608 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про включення земельної ділянки комунальної власності до 

переліку ділянок для продажу права оренди на земельних торгах у формі 

аукціону та надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1609 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»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 



                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1610 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про продаж (викуп) земельної ділянки комунальної власності 

на 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» - 2 

 /Рішення № 1611 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності.  

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1612 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 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»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1613 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 42.Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності для будівництва і обслуговування 

будівель закладів освіти. 

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

ради. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1614 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 43. 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»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1615 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 44. Про використання окремих земельних ділянок комунальної 

власності за межами с. Зубковичі Олевського району Житомирської області. 

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» - 2 

 /Рішення № 1616 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 45. Про використання окремих земельних ділянок комунальної 

власності за межами с. Кам'янка Олевського району Житомирської області. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1617 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про використання окремих земельних ділянок комунальної 

власності за межами с. Майдан Олевського району Житомирської області. 



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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1618 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 47. Про використання окремих земельних ділянок комунальної 

власності за межами с. Рудня-Бистра Олевського району Житомирської 

області. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1619 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 48. Про використання окремих земельних ділянок комунальної 

власності за межами с. Юрове Олевського району Житомирської області. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1620 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 49. Про використання окремих земельних ділянок комунальної 

власності за межами с. Лопатичі Олевського району Житомирської області. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1621 додається/ 



  

СЛУХАЛИ: 50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).  
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 4 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1622 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 51. Про надання згоди на прийняття у комунальну власність та на 

баланс Олевської міської ради основних засобів та товарно-матеріальних 

цінностей.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1623 додається/ 

СЛУХАЛИ: 52. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Шейка В.О., секретаря ради, про постанову Олевської міської 

виборчої комісії Житомирської області від 25.02.2020 року № 26 щодо 

дострокового припинення повноважень  депутатом міської ради Олевської ОТГ 

Халімончуком Володимиром Миколайовичем від Олевської районної організації 

Радикальної партії Олега Ляшка. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію секретаря ради Шейка В.О. взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: Омельчука О.В., міського голову, який надав пропозицію про 

перенесення святкування Дня міста та свята чорниці на наступний 2021 рік у 

зв'язку з епідемією короновірусу. 

 

ВИРІШИЛИ: Перенести святкування Дня міста та свята чорниці на 2021 рік. 

 

   Голосували «За» - одноголосно. 

 



 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

  



 

                                                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1576 

LІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про затвердження рішення  

виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

Горпиніч К.О. про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради та  враховуючи  висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: Затвердити наступні рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради від 11.03.2020 року № 42 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

 

 

 

Міський голова                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 11.03.2020 року         №42 

 

Про внесення змін до міського  

бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 рік  
 
       Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради Горпиніч 

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

Україні”, Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 17  рішення ХLVІІІ 

сесії  VII скликання Олевської міської ради від  19.12.2020 року  №1518 „Про 

міський бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік”:    

   1. Внести такі зміни до міського бюджету на 2020 рік:. 

         1) зменшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0118700 «Резервний 

фонд» на загальну суму 70 000,0 гривень згідно з додатком 1; 

         2) збільшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на 

загальну суму 50 000,0 гривень згідно з додатком 1; 

3)  збільшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0112111 «Первинна 

медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги», КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» на загальну суму 20 000,0 гривень згідно 

з додатком 1. 

2. Рішення виконкому винести на затвердження міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови 

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

                           

 

 

Міський голова                               Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



 

                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1577 

LІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про внесення змін до міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної   

територіальної громади на 2020 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2019  року №1424 „Про міський 

бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік ”, від 

20.02.2020 року №1518 Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», а саме: 

1.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 262 480 383 гривень, 255 361 683 гривень, 

7 118 700 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 264 217 100 гривень, 256 442 750 

гривень, 7 774 350 гривень. 

          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 273 197 025 гривень, 252 201 621 гривень, 

20 995 404 гривень замінити,  відповідно, цифрами 274 933 742 гривень, 251 749 

271 гривень, 23 184 471 гривень. 

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

профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4 693 479 гривень згідно з 

додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 9 474 479 гривень 

напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

   - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 4 781 000 гривень, 

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів 

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

4 781 000 гривень. 

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

дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 15 410 121 гривень. (додаток 

2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  9 474 479   гривень; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 8 750 

000 гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, які 

виникли станом на 01.01.2020 року у сумі 391 000 гривень, в тому числі: від 

надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 391000 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      3 205 358 гривень 

(погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації НЕФКО)».     

1.5.  У пункті  6 цифри 20 127 539 гривень   замінити відповідно цифрами 

21 140 507 гривень. 

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

3. Додатки  1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції.   

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

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

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

соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Олег  ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1578 

LІІ сесія                          VІІ скликання 

  

від 20.03.2020 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: 

 *****  за укладений контракт з ЗСУ в 2020 році – 10000,00 гривень; 

 *****за укладений контракт з ЗСУ в 2020 році  – 10000,00 гривень; 

 *****за укладений контракт з ЗСУ в 2019 році  – 10000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3 000,00 гривень; 

 *****на лікування – 5000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 ***** на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування дитини  – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування дитини– 3000,00 гривень;  

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****за укладений контракт з ЗСУ в 2020 році – 10000,00 гривень; 

 *****за укладений контракт з ЗСУ в 2019 році – 10000,00 гривень; 

 *****на лікування – 2000,00 гривень; 

 *****на лікування – 2000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування дочки – 5000,00 гривень; 

 *****на лікування дочки – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 2000,00 гривень; 



 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 10000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування сина – 2000,00 гривень; 

 *****на лікування – 5000,00 гривень; 

 *****на ліквідацію пожежі – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 5000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 5000,00 гривень; 

 *****на лікування батька  -5000,00 грн.; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 5000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,00 гривень; 

 *****на лікування – 3000,0 грн.; 

 ***** на лікування – 3000,00 грн.; 

 *****на лікування  дружини – 3000,00 грн.; 

 *****на лікування – 3000,00 грн. 

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  № 1579 

LІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про утворення старостинських округів 

Олевської міської об’єднаної територіальної  

громади Житомирської області  

    

Відповідно до п.1 ч.3 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону  України  від  05.02.2015 № 157-

VІІІ  «Про  добровільне  об'єднання  територіальних  громад» (зі  змінами), Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища» та з 

метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади Житомирської області, що 

увійшли до об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у м. 

Олевськ, а також враховуючи рішення І сесії Олевської міської ради VII скликання 

(1-ше пленарне засідання) від 17.01.2017 №12 «Про покладання обов’язків 

старости» та рішення виконавчого комітету міської ради від 22.02.2019 №33 «Про 

присвоєння індексів реєстрів для реєстрації нотаріальних дій старостам (в.о. 

старост) на території Олевської міської об’єднаної територіальної громади», 

протоколи проведених громадських слухань у відповідних населених пунктах 

громади, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Утворити на території Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області 20 старостинських округів: 

№1 – Дружбівський старостинський округ з центром в смт. Дружба, що 

скадається з селищ міського типу Дружба та Діброва. 

№2 – Жубровицький старостинський округ з центром в с. Жубровичі, що 

складається з села Жубровичі. 

№3 – Журжевицький старостинський округ з центром в с. Журжевичі, що 

складається з сіл Журжевичі, Рудня. 

№4 – Замисловицький старостинський округ з центром в с. Замисловичі, що 

складається з сіл Замисловичі, Рудня-Замисловицька, Устинівка та Шебедиха. 

№5 – Зольнянський старостинський округ з центром в с. Зольня, що 

складається з сіл Зольня, Ковалівка та Сердюки. 

№6 – Зубковицький старостинський округ з центром в с. Зубковичі, що 

складається з села Зубковичі. 



№7 – Калинівський старостинський округ з центром в с. Калинівка, що 

складається з сіл Калинівка, Бацево та Ліски. 

№8 – Кам’янський старостинський округ з центром в с. Кам’янка, що 

складається з сіл Кам’янка, Лісове. 

№9 – Кишинський старостинський округ з центром в с. Кишин, що 

складається з сіл Кишин, Болярка, Забороче та селища Лугове. 

№10 – Копищенський старостинський округ з центром в с. Копище, що 

складається з сіл Копище, Майдан-Копищенський. 

№11 -  Лопатицький старостинський округ з центром в с. Лопатичі, що 

складається з села Лопатичі. 

№12 – Майданський старостинський округ з центром в с. Майдан, що 

складається з сіл Майдан, Джерело та Сарнівка. 

№13 – Новоозерянський старостинський округ з центром в смт. 

Новоозерянка, що складається з селища міського типу Новоозерянка та сіл 

Озеряни, Рудня-Озерянська. 

№14 – Покровський старостинський округ з центром в с. Покровське, що 

складається з сіл Покровське, Будки, Михайлівка та Млинок. 

№15 – Руднє-Бистрянський старостинський округ з центром в с. Рудня-

Бистра, що складається з сіл Рудня-Бистра, Варварівка, Корощине та селище 

Сновидовичі. 

№16 – Стовпинський старостинський округ з центром в с. Стовпинка, що 

складається з сіл Стовпинка, Держанівка. 

№17 – Сущанський старостинський округ з центром в с. Сущани, що 

складається з сіл Сущани, Андріївка. 

№18 – Тепеницький старостинський округ з центром в с. Тепениця, що 

складається з сіл Тепениця, Артинськ, Обище, Соснівка та Хмелівка. 

№19 – Хочинський старостинський округ з центром в с. Хочине, що 

складається з сіл Хочине, Перга, Рудня-Перганська та Рудня-Хочинська. 

№20 – Юровський страростинський округ з центром в с. Юрове, що 

складається з села Юрове.   

  2. Вважати, до моменту проведення перших чергових виборів, старост 

територіальної громади: 

2.1. Виконуючу обов’язки старости селищ міського типу Дружба та Діброва, 

Хомутовську Ольгу Миколаївну – виконуючою обов’язки старости Дружбівського 

старостинського округу. 

2.2. Виконуючого обов’язки старости с. Жубровичі, Степанчука Валерія 

Васильовича – виконуючого обов’язки старости Жубровицького старостинського 

округу.  

2.3. Виконуючу обов’язки старости сіл Журжевичі, Рудня, Мойсієнко 

Марію Данилівну – виконуючою обов’язки старости Журжевицького 

старостинського округу. 

2.4. Виконуючу обов’язки старости сіл Замисловичі, Рудня-Замисловицька, 

Устинівка та Шебедиха, Бабич Ларису Адамівну – виконуючою обов’язки старости 

Замисловицького старостинського округу. 



2.5. Виконуючу обов’язки старости сіл Зольня, Ковалівка та Сердюки, 

Чорну Інну Василівну – виконуючою обов’язки старости Зольнянського 

старостинського округу. 

2.6. Виконуючу обов’язки старости села Зубковичі, Мирончук Марину 

Василівну – виконуючою обов’язки старости Зубковицького старостинського 

округу. 

2.7. Виконуючого обов’язки старости сіл Кам’янка, Лісове, Корнійчука 

Олександра Васильовича – виконуючого обов’язки старости Кам’янського 

старостинського округу. 

2.8. Виконуючого обов’язки старости сіл Кишин, Болярка, Забороче та 

селища Лугове, Тимощука Василя Адамовича – виконуючого обов’язки старости 

Кишинського старостинського округу. 

2.9. Виконуючого обов’язки старости сіл Копище, Майдан-Копищенський, 

Михальця Михайла Васильовича – виконуючого обов’язки старости 

Копищенського старостинського округу. 

2.10. Виконуючу обов’язки старости села Лопатичі, Горпиніч Наталію 

Максимівну – виконуючою обов’язки старости Лопатицького старостинського 

округу. 

2.11. Виконуючу обов’язки старости сіл Майдан, Джерело та Сарнівка, 

Кравчук Олену Адамівну – виконуючою обов’язки старости Майданського 

старостинського округу. 

2.12. Виконуючу обов’язки старости селища міського типу Новоозерянка та 

сіл Озеряни, Рудня-Озерянська, Дударь Ірину Петрівну – виконуючою обов’язки 

старости Новоозерянського старостинського округу. 

2.13. Виконуючу обов’язки старости сіл Покровське, Будки, Михайлівка та 

Млинок, Басюк Надію Андріївну – виконуючою обов’язки старости Покровського 

старостинського округу. 

2.14. Виконуючого обов’язки старости сіл Рудня-Бистра, Варварівка, 

Корощине та селище Сновидовичі, Ратушинського Валентина Олексійовича – 

виконуючого обов’язки старости Руднє-Бистрянського старостинського округу. 

2.15. Виконуючого обов’язки старости сіл Стовпинка, Держанівка, 

Кравченка Миколу Миколайовича – виконуючого обов’язки старости 

Стовпинського старостинського округу. 

2.16. Виконуючу обов’язки старости сіл Сущани, Андріївка, Стафійчук 

Катерину Олександрівну – виконуючою обов’язки старости Сущанського 

старостинського округу. 

2.17. Виконуючого обов’язки старости сіл Тепениця, Артинськ, Обище, 

Соснівка та Хмелівка, Кайдановича Володимира Йосиповича – виконуючого 

обов’язки старости Тепеницького старостинського округу. 

2.18. Виконуючого обов’язки старости сіл Хочине, Перга, Рудня-Перганська 

та Рудня-Хочинська, Хомутовського Анатолія Володимировича – виконуючого 

обов’язки старости Хочинського старостинського округу. 

2.19. Виконуючого обов’язки старости села Юрове, Талаха Ігора 

Васильовича – виконуючого обов’язки старости Юровського старостинського 

округу. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Олега 

Омельчука 

 

 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                               
    ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1580 

 

LІІ сесія                    VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про скасування рішень  

виконавчого комітету та внесення 

змін до рішення сесії Олевської міської ради 

Житомирської області   

 

    Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради: від 27.03.2014 №63 

«Про формування житлового фонду соціального призначення в        м. Олевськ», 

від 09.01.2015 №20 «Про формування житлового фонду соціального призначення в 

м. Олевськ», від 30.06.2016 №134 «Про формування житлового фонду соціального 

призначення в м. Олевськ», рішення LVI-ї сесії VI-го скликання Олвської міської 

ради від 03.11.2015 №175 «Про скасування рішення виконавчого комітету міської 

ради від 08.10.2015 №177 та забезпечення житлом сім’ї загиблого в зоні АТО 

військовослужбовця Гайчені М.Б.», а також розглянувши письмові заяви громадян: 

гр. *****Н.А., жительки м. Олевськ, вул. *****, 31/34; гр. ***** О.А., жительки м. 

Олевськ, вул. *****, 31/22; гр. ***** В.О., жителя м. Олевськ, вул. *****, 31/35; гр. 

***** А.В., жительки м. Олевськ, вул. *****, 31/26; гр. ***** О.С., жительки м. 

Олевськ, вул. *****, 31/32; гр. ***** В.М., жителя м. Олевськ, вул. *****, 31/29; гр. 

***** А.В., жительки м. Олевськ, вул. *****, 31/23; гр. *****., жителя м. Олевськ, 

вул. *****, 31/25 та гр. *****Г.П., жительки м. Олевськ, вул. *****, 1/57, 

керуючись п. 15, п. 30 ч. 1 ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Скасувати рішення виконавчого комітету міської ради від 27.03.2014 № 63 «Про 

формування житлового фонду соціального призначення в             м. Олевськ». 

2. Скасувати рішення виконавчого комітету міської ради від 09.01.2015 № 20 «Про 

формування житлового фонду соціального призначення в             м. Олевськ». 

3. Скасувати рішення виконавчого комітету міської ради від 30.06.2016 № 134 

«Про формування житлового фонду соціального призначення в             м. Олевськ». 

4.  Скасувати пункт 4 у рішенні LVI-ї сесії Олевської міської ради VI-го скликання 

від 03.11.2015 №175 «Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради 

від 08.10.2015 №177  та забезпечення житлом сім’ї загиблого в зоні АТО 

військовослужбовця Гайчені М.Б.» щодо віднесення до фонду соціального житла 

Олевської територіальної громади квартири №57 по вул. І.Франка, 1 в м. Олевськ.   



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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  № 1581 

 

LІІ сесія                    VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 
Про створення Служби з перевезення  

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, 

які мають порушення опорно-рухового  

апарату при  комунальній установі  

«Центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді Олевської міської ради» 

 

З метою поліпшення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними 

можливостями,   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 

березня 2018 року № 189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для 

перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення 

опорно-рухового апарату», відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Створити службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

мають порушення опорно-рухового апарату при комунальній установі «Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради». 

2. Затвердити Положення про службу з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату при комунальній 

установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської 

ради» (додається). 

3. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на КУ «Центр  

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради» ( С. Орищук). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Якова Осипчука. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 



                                                                 Додаток  

                                                            до рішення  LII сесії   

                                                                            Олевської міської ради VІІ скликання 

                                                                            від 20.03.2020 року №1581 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію роботи служби соціального перевезення 

при комунальній установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради» 

 

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

1.1. Положення про організацію роботи служби соціального перевезення при 

комунальній установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Олевської міської ради» (далі – Положення) визначає Порядок діяльності служби 

соціального перевезення. 

1.2. Метою діяльності служби соціального перевезення є надання 

безкоштовних транспортних послуг для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за 

допомогою милиць, візків та іншим маломобільним групам населення громади.  

1.3. Послуги служби соціального перевезення надаються наступним 

маломобільним групам населення: особам з інвалідністю I-II групи, які не можуть 

самостійно пересуватись, або пересуваються за допомогою палиць, милиць, 

інвалідних візків та дітям з інвалідністю внаслідок захворювання опорно-рухового 

апарату.  

1.4. Служба соціального перевезення діє при комунальній установі «Центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Олевської міської ради» (далі – Центр). 
 

II. ПРИЙОМ ЗАЯВОК 
 

 2.1. Заявки на обслуговування приймаються Центром (за телефоном або 

письмово) від людей, зазначених у пунктах 1.2.,1.3. цього Положення, або їх 

законних представників, а також від підприємств, установ та організацій, 

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням цієї категорії осіб або надання їм 

послуг, не пізніше, як за один день до дати надання транспортних послуг з 

перевезення, та реєструються в журналі замовлень згідно з додатком 1.  

Невідкладні заявки виконуються у разі наявності вільного часу в графіку 

надання транспортних послуг з перевезення або співпадіння їх із замовленими 

маршрутами. 

2.2. Для того, щоб скористатися послугою необхідно додати при першому 

зверненні такі документи: 

 - заява (згідно з додатком 2); 

 - ксерокопія паспорта; 

 -ксерокопія документа, що надає право на безкоштовне перевезення 

(пільгового посвідчення, довідки МСЕК, висновку ЛКК, медичної довідки тощо).  



2.3. При втраті права на безоплатне транспортне обслуговування відповідно 

до цього Порядку замовники зобов’язані невідкладно повідомити Центр. 

2.4. При наявності у громадян (осіб, визначених у ч.1 цього Положення) 

спільно проживаючих членів їх родин, пасажирських автотранспортних засобів, в 

тому числі через органи соціального захисту населення, послуга Служби 

соціального перевезення не надається. 

2.5. Заявки на безоплатне транспортне обслуговування приймає та реєструє в 

порядку їх надходження працівник Центру з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00 

год.  

2.6. Заявки реєструються в журналі реєстрації заявок, в якому вказується 

прізвище, ім’я та по-батькові особи згідно пунктів 1.2.,1.3. цього Положення, його 

телефон (за наявності у тому числі номер мобільного телефону) і місце 

проживання, дата та час подачі спецавтотранспорту, мета, адреса та розрахункова 

тривалість. 

 

III. НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

 

3.1. Надання безкоштовних транспортних послуг з перевезення людей, 

зазначених у пунктах 1.2.,1.3. цього Положення, здійснюється з урахуванням дати 

та часу звернення у порядку черговості, враховуючи, що позачергове право мають 

люди з інвалідністю, які пересуваються на візках, та в межах кошторисних 

призначень на цей напрямок. 

3.2. У випадку, коли кількість заявок перевищує можливість їх виконання, 

першочерговим право на надання таких послуг користуються люди з інвалідністю, 

яким необхідно потрапити до лікарні або відвідати лікувально-профілактичний 

заклад.  Інші замовлення виконуються протягом найближчих днів або тижня. 

3.3. Водій прибувши за місцем адреси для виконання заявки повинен 

повідомити заявника про своє прибуття за телефоном, а у випадку його відсутності 

– особисто. 

3.4. За відсутності можливості для виконання заявки (зламався 

спецавтотранспорт) водій зобов’язаний повідомити керівника Центру. 

3.5. Влаштування (висадка) та розміщення людей з інвалідністю до 

спецавтотранспорту здійснюється за допомогою супроводжуючої особи, а у 

випадку її відсутності – водія, згідно вимог техніки безпеки. 

3.6. За виконану заявку особа з інвалідністю, або уповноважений 

представник дитини з інвалідністю, або супроводжуючий особи з інвалідністю 

розписується в графіку роботи спецавтотранспорту служби соціального 

перевезення (додаток 3), де вказано маршрут, дату (час) прибуття в обидві адреси, 

яку водій повертає до Центру. 

3.7. Час очікування водієм людини, яка знаходиться в лікарні, складає не 

більше 1 години. Якщо орієнтовний час очікування водієм людини, яка 

знаходиться в лікарні чи іншому закладі, перевищуватиме 1 годину, водій має 

виконувати інші замовлення, які заплановані на цей час. Після виконання інших 

замовлень, водій зобов’язаний доставити особу, яка скористалася послугою 

спецтранспорту за сказаною в маршруті адресою. 



3.8. Центр має право відмовити у наданні послуги соціального перевезення у 

випадках: -порушення заявником порядку та умов визначених цим Положенням; -

порушення замовником законодавства України.  

 

 

IV. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТУ 
 

4.1. Спецавтотранспорт використовується для перевезення людей зазначених 

у пунктах 1.2., 1.3. цього Положення до підприємств, установ та організацій, 

діяльність яких пов’язана з обслуговуванням даної категорії осіб або наданням їй 

послуг (медичних, реабілітаційних, житлово-комунальних установ), а також на 

відвідування культурних, фізкультурно-спортивних  заходів,  залізничних вокзалів 

та автобусних  станцій в межах Житомирської області. У випадку, коли при 

наданні безкоштовних транспортних послуг громадянам, зазначеним у п.1.2, 1.3 

цього Положення, є потреба у використанні автотранспорту за межами 

Житомирської області, такі послуги надаються лише за рахунок благодійних 

пожертвувань паливно-мастильних матеріалів від підприємств, установ, 

організацій, релігійних об’єднань і окремих громадян.  

4.2. Забороняється використання транспортного засобу виділеного для 

безоплатного транспортного обслуговування для інших цілей (здійснювати 

перевезення до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення 

побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів транспортної 

послуг) 

4.3. Під час надання транспортних послуг з перевезення людей зазначених у 

пунктах 1.2., 1.3. цього Положення при необхідності супроводжують члени їх сімей 

(законні представники), соціальні працівники або співробітники підприємств, 

установ та організацій (не більше двох осіб) діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням цієї категорії осіб або наданням їй послуг. Супроводжуючі особи 

також перевозяться безкоштовно. 

4.4. Використання транспортного засобу соціального обслуговування 

Центром можливе в позаробочий час для перевезення батьків з дітьми з 

інвалідністю та молоді з інвалідністю з метою їх участі у запланованих заходах 

згідно заявки громадських організацій та інших можливих звернень із подальшим 

врегулюванням праці залученого водія згідно діючого законодавства України. 

4.5. У разі відсутності заявок на отримання послуги, автомобіль служби може 

використовуватися для потреб Центру, зокрема для доставки засобів технічної 

реабілітації та повернення їх до закладу, довезення маломобільних груп населення 

похилого віку для участі у заходах, які проводяться на території Олевської ОТГ, 

або для перевезення працівників Центру для виконання службових обов’язків. 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ СЛУЖБИ 
 

5.1. Працівник Центру веде облік використання спецавтотранспорту, 

раціонально формує замовлені маршрути поїздок і контролює доцільність 

використання спецавтотранспорту за його призначенням. 



5.2. Водій несе відповідальність за ефективну експлуатацію 

спецавтотранспорту, економію паливно-мастильних матеріалів, виконання 

службових обов’язків і дотримання виробничої дисципліни.  

5.3. Фінансування утримання служби соціального перевезення здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету, коштів передбачених на забезпечення 

діяльності Центру та інших джерел, не заборонених законодавством.  
5.4. Положення про службу затверджується рішенням сесії Олевської міської 

ради. Графік роботи служби соціального перевезення затверджується директором 

Центру. 

5.5. Безпосередній контроль, моніторинг якості та ефективності наданих 

послуг здійснюється директором Центру.  

 

 

 

Секрета ради  Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток 1 
  до Положення про організацію роботи служби соціального 

перевезення для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

мають порушення опорно-рухового апарату населення Олевської ОТГ  

 

 Журнал реєстрації замовлень на перевезення спецавтотранспортом 
 

 

№ 

п/

п 

Дата і час прийняття 

замовлення 

П.І.Б., телефон Статус №  

спра

ви 

Дата і час 

надання 

послуги 

Адреса 

пункту 

відправлення 

Адреса пункту 

призначення 

Мета поїздки Розраху

нковий 

час 

поїздки 

Відмітка 

про 

виконання 

(підпис) 

Примітка 

 

 

 

             

  

 

 

            

              

 

              

 

 

              

 

              

 

              

 

              

 



 Додаток 2 
до Положення про організацію роботи 

служби соціального перевезення для 

перевезення осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату населення Олевської ОТГ  

 
 

Директору КУ «ЦСССДМ Олевської міської ради» 

С.С. Орищук 

П.І.Б. _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Статус ________________________________ 

Адреса_________________________________
 

 

З А Я В А 

  

Прошу надавати мені послуги служби соціального перевезення при/на базі 

комунальній установі «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  Олевської міської 

ради». 

З умовами надання послуг ознайомлений(а). 

 

Дата ______________________                                          Підпис __________________ 

 

 

Висновок  директора Центру   _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

        Дата ______________________                Підпис __________________  



  Додаток 3 
до Положення про організацію роботи 

 служби соціального перевезення для  

перевезення осіб з інвалідністю та дітей  

з інвалідністю, які мають порушення  

опорно-рухового апарату населення  

Олевської ОТГ 

                                             «ЗАТВЕРДЖЕНО»  

        

                                                                 Директор КУ «ЦСССДМ  

                                                                Олевської міської ради 

                                                                                        _________С.С. Орищук      

                                       
 

ГРАФІК РОБОТИ 

 СПЕЦАВТОТРАНСПОРТУ СЛУЖБИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

  

«___» ________________ 20___ р. 

 

№ 

п/

п 

П.І.Б. 

отримувача 

послуги 

Час 

наданн

я 

послуг

и 

Адреса 

пункту 

відправлення 

Адреса 

пункту 

призначення 

Розрахун-

ковий час 

поїздки 

Підпис 

отримувач

а послуги 

 

 

      

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

Графік роботи склав      ___________________     ____________________ 
                                                                      (підпис відповідальної особи)                           (прізвище, ініціали) 

 

Графік роботи отримав  ___________________      ____________________ 
                         (підпис водія)         (прізвище, ініціали) 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1582 

LIІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про внесення доповнень до Програми  

економічного і соціального розвитку Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  
 

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

в Україні», рішення LI сесії Олевської міської ради VII скликання від  

20.02.2020 року № 1527 «Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести доповнення в розділ 1 «Об’єкти реконструкції, капітального 

будівництва» таблиці «Основні напрямки та заходи розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади та шляхи їх реалізації у 2020 році» 

Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік, а саме: 

1.1 пунктом 108 «Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт приймального відділення комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради» на суму 

300,00 тис. грн. з місцевого бюджету». 

1.2 пунктом 109 «Капітальний ремонт приймального відділення комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради» на суму 10 000 тис. грн.». 

1.3 пунктом 110  «Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт інклюзивно-ресурсного центру по вул. Воїнів-Афганців в 

м. Олевськ Олевського району Житомирської області  на суму 200 тис. грн. з 

місцевого бюджету». 

2. Внести зміни в 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 

2020 році» Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, а саме: 

2.1. змінити суму з «30,00 тис. грн.» на «100,00 тис. грн.» в пункті 74 

«Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

АЗПСМ с.Кам’янка Олевського району Житомирської області». 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

 

Міський  голова                                                   Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1583 

LIІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про внесення змін до Програми підтримки комунального  

підприємства «Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради на 2020 рік 

 

Розглянувши лист завідувача комунального підприємства «Олевська 

центральна аптека №32» Олевської міської ради Лариси Денисюк, з метою 

створення умов для ефективного управління комунальним майном, 

забезпечення жителів громади лікарськими засобами (в тому числі 

безкоштовними), збереження та оновлення матеріально-технічної бази 

комунального підприємства «Олевська центральна аптека №32» Олевської 

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

Україні» та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми підтримки комунального підприємства 

«Олевська центральна аптека №32» Олевської  міської ради на 2020 рік (далі – 

Програма), затвердженої рішенням ХLVIII сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2019 року №1445 «Про затвердження Програми підтримки 

комунального підприємства «Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради на 2020 рік», виклавши пункт 3 таблиці в розділі 5 «Напрями 

діяльності та заходи Програми» в новій редакції, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

 

 

Міський голова                      Олег ОМЕЛЬЧУК 



Додаток  

                  до рішення LІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 20.03.2020 року №1583 

«Про внесення змін до Програми підтримки комунального  

підприємства «Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради на 2020 рік» 

 

№ 

п/п 

Назва 

заходу 
Виконавці 

Термін 

виконання 

Джерело 

фінансів 
Вартість,грн. 

Очікуваний 

результат 

3. 

Придбання 

лікарських 

засобів, 

медичних 

матеріалів 

та виробів 

медичного 

призначення 

Олевська 

міська 

рада, КП 

«Олевська 

центральна 

аптека 

№32» 

Олевської 

міської 

ради 

2020 

Міський 

бюджет, 

обласний 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

 

 

Створення 

умов для 

безперебійної 

діяльності 

комунального 

підприємства, 

з метою 

забезпечення 

жителів 

громади 

лікарськими 

засобами 

 
 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1584 

LIІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про внесення змін до Програми надання фінансових  

гарантій медичного обслуговування населення  

на період до 2022 року 

 

Розглянувши лист головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради Олени Вишневської, відповідно до Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров’я України, схваленої розпорядженням 

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

Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року №955 «Про затвердження 

програми надання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної 

допомоги», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішення ХХІХ сесії Олевської міської 

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

надання фінансових гарантій медичного обслуговування населення на період до 

2022 року» та враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської 

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

розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми надання фінансових гарантій медичного 

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

затвердженої рішенням ХХІХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

05.07.2018 року №667 «Про затвердження Програми надання фінансових 

гарантій медичного обслуговування населення на період до 2022 року», 

виклавши пункт 7 додатку 1 «Перелік завдань і заходів Програми надання 

фінансових гарантій медичного обслуговування населення на період до 2022 

року» у новій редакції, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Шевчук Ю.І.). 

 

Міський голова                      Олег ОМЕЛЬЧУК 



Додаток  

                  до рішення LІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від  20.03.2020 року №1584  

«Про внесення змін до Програми надання фінансових  

гарантій медичного обслуговування населення  

на період до 2022 року» 

ПЕРЕЛІК 

завдань і заходів Програми надання фінансових гарантій медичного обслуговування населення 

на період до 2022 року 

№ 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Зміст заходів 

Програми з 

виконання 

завдання 

Відповідальн

і за 

виконання 

С
т
р

о
к

и
 в

и
к

о
н

а
н

н
я

 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

від 

виконання 

заходів 

Джерела 

фінансу

вання 

Всього: 2018 2019 2020 2021 2022  

7 

Заходи 

«Місцевих 

стимулів 

для 

медичних 

працівників 

первинної 

ланки» 

7.1. Оплата послуг 

на підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовку 

молодших медичних 

спеціалістів з 

медичною освітою 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0
1
8
-2

0
2
2
 р

р
 

Загальн

ий 

обсяг: 

- 0,00 0,00 44,00 49,00 54,00  

Державн

ий 

бюджет 

0,0       

Обласни

й 

бюджет 

0,0       

Місцеви

й 

бюджет 

У межах фінансових можливостей  

Інші 

джерела 

0,0 

 

 

 

      



  

7.2. Забезпечення 

лікарів в сільській 

місцевості на строк 

не менше ніж три 

роки безоплатним 

користуванням 

житлом з опаленням 

і освітленням 

КНП 

«Олевський 

Центр 

первинної 

медичної 

допомоги» 

Олевської 

міської ради 

 

2
0
1
8
-2

0
2
2
 р

р
 

Загальн

ий 

обсяг: 

- 0,00 0,00 30,00 35,00 40,00  

Державн

ий 

бюджет 

0,0       

Обласни

й 

бюджет 

0,0       

Місцеви

й 

бюджет 

У межах фінансових можливостей  

Інші 

джерела 

0,0 

 

 

 

      

 

Секретар ради                                                                                                                                                                  Віталій ШЕЙКО 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1585 

LIІ сесія                         VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про затвердження Програми встановлення системи  

відеоспостереження у місті Олевськ на 2020-2022 роки 

 

Розглянувши лист заступника міністра внутрішніх справ України 

Антона Геращенка, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», з метою збереження та покращення стану об’єктів благоустрою в 

місті Олевськ, утримання території міста в належному санітарному стані, 

забезпечення громадського правопорядку та поліпшення криміногенної 

ситуації  в місті, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян міста, посилення взаємодії органів 

внутрішніх справ з органами місцевого самоврядування у протидії з всіма 

формами злочинності в інтересах територіальної громади, а також 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму встановлення системи відеоспостереження у місті 

Олевськ на 2020-2022 роки (далі – Програма), згідно з додатком. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Катерина Горпиніч) 

забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                          Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

Додаток  

                  до рішення LІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 20.03.2020 року №1585 

«Про затвердження Програми встановлення системи  

відеоспостереження у місті Олевськ на 2020-2022 роки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

встановлення системи 

відеоспостереження у місті Олевськ на 2020-2022 

роки   



 

 

Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Олевська міська рада 

2. Розробник Програми Олевська міська рада  

3. Співрозробники Програми 

Фінансовий відділ Олевської міської 

ради,  Олевське відділення поліції 

Коростенського ВП ГУНП  у Житомирській 

області (за згодою) 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Олевське відділення поліції Коростенського ВП 

ГУНП  у Житомирській області (за згодою), 

Олевська міська рада, управління та відділи 

Олевської міської ради, виконком міської ради 

5. Учасники Програми 

Олевське відділення поліції Коростенського ВП 

ГУНП  у Житомирській області (за згодою), 

Олевська міська рада 

6. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

7. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет, районний бюджет, обласний 

бюджет та інші джерела, не заборонені 

законодавством 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

 

1. Загальна частина та мета Програми 

Програма встановлення системи відеоспостереження у місті Олевськ на 

2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена, з метою підвищення рівня 

благоустрою міста Олевськ, покращення роботи щодо забезпечення 

громадського порядку, профілактики та боротьби зі злочинністю, зниження 

аварійності на дорогах селища, створення умов, що сприяють безпечному 

руху транспортних засобів та пішоходів. Впровадження Програми покращить 

взаємодію міської ради з правоохоронними органами та, шляхом відео-

фіксації, створить умови для охорони прав, свобод та законних інтересів 

громадян. 

Програма розроблена з урахуванням вимог Конституції України, Законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій 

населених пунктів», протипожежних, екологічних та інших діючих норм і 

правил  нормативно-правових актів. 

Програмою передбачено влаштування системи відео спостереження 

(далі – Система) в місті Олевськ, шляхом встановлення камер 

відеоспостереження на вулицях, територіях прилеглих до об’єктів 

благоустрою, обладнання пульту управління Системою та відеоконтролю у 

черговій частині Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП  у 

Житомирській області. 

2.  Основні завдання Програми 

- організація охорони громадського порядку під час проведення масових 

заходів, забезпечення безпеки громадян на вулицях та громадських місцях 

населеного пункту; 



 

 

- створення можливостей для оперативного реагування та контролю 

службовцями поліції за дотриманням правопорядку та законодавства про 

дорожній рух та його безпеку; 

- створення умов для координації дій суб'єктів управління у сфері 

забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху. 

3. Основні заходи із забезпечення виконання Програми 

- визначення місць та встановлення камер відеоспостереження; 

- обладнання пульту управління Системою відеоконтролю у черговій 

частині Олевського відділення поліції Коростенського ВП ГУНП  у 

Житомирській області; 

- виконання пуско-налагоджувальних робіт, налаштування та запуск 

Системи; 

- здійснення відеонагляду за об’єктами спостереження, моніторинг 

ситуації та відстеження ефективності і результативності Системи в процесі 

експлуатації; 

- розробка заходів розвитку системи відеоспостереження в місті 

Олевськ. 

Програма встановлення системи відеоспостереження у місті Олевськ 

буде здійснюватися шляхом встановлення камер спостереження у визначених 

місцях та обладнання центру управління Системою. 

Фінансове забезпечення Програми встановлюється в межах фінансових 

можливостей на 2018-2020 роки. 

4. Алгоритм впровадження системи відео спостереження в місті 

Олевськ 

№ 

з/п 

Назва заходу Виконавець 

1.  Формування проектно-технічного завдання 

для влаштування системи 

відеоспостереження та виготовлення 

проектно-кошторисної документації на 

виконання робіт із влаштування Системи 

Виконавчий комітет 

Олевської міської ради 

2.  Визначення виконавця робіт з влаштування 

системи відеоспостереження 

Виконавчий комітет 

Олевської міської ради 

3.  Виконання робіт із влаштування системи (в 

т.ч. пуско-налагоджувальні та монтажні 

роботи), пульту управління, та 

відеоконтролю (телеекрану) в черговій 

частині Олевського відділення поліції 

Коростенського ВП ГУНП  у Житомирській 

області. Виконання монтажних та пуско-

налагоджувальних робіт. Налаштування та 

запуск Системи. 

 

Відповідно до 

договору 

4.  Здійснення відеонагляду за об’єктами 

відеоспостереження після проведення всіх 

Олевське відділення 

поліції Коростенського 



 

 

необхідних робіт та запуску Системи в дію; 

здійснення моніторингу та нагляд за 

об’єктами відеоспостереження 

ВП ГУНП  у 

Житомирській області 

5. Очікувані результати виконання Програми 

- підвищення рівня безпеки громадських місць, об’єктів 

благоустрою; 

- покращення криміногенної обстановки; 

- зменшення кількості злочинів, скоєних з метою пошкодження та 

викрадення комунального майна; 

- підвищення рівня реагування у випадку скоєння злочинів та 

збільшення кількості розкритих злочинів; 

- попередження скоєння дрібних злочинів, таких як пограбування, 

розбійні напади, незаконне заволодіння транспортними засобами та інших 

діянь. 

 Використання сучасного єдиного комплексу відеоспостереження на 

території міста Олевськ підвищить оперативне реагування на можливе 

скоєння правопорушень та  злочинів, збільшить відсоток їх розкриття. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій 

ШЕЙКО  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1586 

LIІ сесія                          VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про затвердження Програми профілактики внутрішньолікарняних  

інфекцій по комунальному некомерційному підприємству  

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 2020-2022 роки 

 

Розглянувши лист головного лікаря КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради Олега Казюка, з метою вирішення 

проблемних питань здійснення контролю за поширенням 

внутрішньолікарняних інфекцій в Олевській міській об’єднаній 

територіальній громаді та реалізації державної політкии у зазначеній сфері, 

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

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму профілактики внутрішньолікарняних інфекцій по 

комунальному некомерційному підприємству «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради на 2020-2022 роки (далі – Програма), згідно з 

додатком. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Катерина Горпиніч) 

забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

Додаток  

                  до рішення LІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 20.03.2020 року № 1586 

«Про затвердження Програми профілактики внутрішньолікарняних  

інфекцій по комунальному некомерційному підприємству  

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 2020-2022 роки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

профілактики внутрішньолікарняних інфекцій  

по комунальному некомерційному підприємству 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської 

ради на 2020-2022 роки   



 

 

Паспорт Програми 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Олевська міська рада 

2. Розробник Програми 

Комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, відділ економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності  

3. Співрозробники Програми 

Фінансовий відділ Олевської міської 

ради,  комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради 

4. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, Олевська міська рада, 

управління та відділи Олевської міської ради, 

виконком міської ради 

5. Учасники Програми 

Комунальне некомерційне 

підприємство  «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, Олевська міська рада 

6. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

7. 

Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет, районний бюджет, обласний 

бюджет та інші джерела, не заборонені 

законодавством 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
За останні роки в Україні, враховуючи незадовільний стан матеріально-технічного, 

лабораторного та медикаментозного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, офіційно 

реєструється до чотирьох тисяч випадків внутрішньолікарняних інфекцій щороку, а розрахункова 

кількість складає близько 350 тисяч хворих. 

Причинами ситуації, що склалася, є поширення внутрішньолікарняних інфекцій, яке 

поступається лише серцево-судинним та онкологічним захворюванням, високий рівень 

захворюваності та стійкості їх збудників до дії протимікробних препаратів (антибіотиків, 

антисептиків та дезінфектантів), неефективність діючої системи моніторингу за цими інфекціями, 

несвоєчасність діагностики захворювань, нехтування вимогами щодо дотримання правил 

асептики, нераціональне використання протимікробних ліків та засобів знезараження, відсутність 

системного підходу до організації та забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів і співробітників 

закладів охорони здоров’я усіх форм власності, недосконала нормативно-правова база з питань 

організації інфекційного контролю та заходів попередження внутрішньолікарняних інфекцій, 

відсутність засобів специфічної профілактики та недостатній рівень спеціальних знань серед 

фахівців щодо інфекційної безпеки. 

За даними ВООЗ, внутрішньолікарняні інфекції вражають у середньому близько 8,4% 

пацієнтів, з яких до 85% припадає на гнійно-септичні інфекції, викликані бактеріями, стійких до 

дії більшості існуючих протимікробних препаратів, внаслідок чого збільшується кількість 

летальних випадків. 

Таким чином, ситуація, що склалася, має загрозливий характер і викликає серйозне 

занепокоєння серед фахівців, пацієнтів та громадськості. 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її 

розв’язання програмним методом 
Проблема розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій спричинена: 



 

 

• недостатнім рівнем визнання з боку держави та суспільства факту, що захворювання, 

спричинені такими інфекціями набули ознак некерованої епідемії; 

• відсутністю повноцінної державної політики щодо запобігання масових спалахів 

внутрішньолікарняних інфекцій та встановлення їх причин; 

• невідповідністю нормативно-правової бази, що регламентує технологію забезпечення 

протиепідемічного режиму, зокрема питань стерилізації та дезінфекції медичного інструментарію 

та обладнання, міжнародним та європейським стандартам; 

• недосконалістю системи виявлення та ведення обліку внутрішньолікарняних інфекцій, 

що унеможливлює здійснення адекватного комплексу необхідних протиепідемічних заходів; 

• відсутністю національних стандартів з контролю за поширенням внутрішньолікарняних 

інфекцій; 

• наявністю технічно застарілого та зношеного парку стерилізаційного обладнання; 

• недостатністю обладнання для приготування дезінфекційних розчинів, гігієнічної та 

хірургічної обробки рук. приладів для деструкції ін’єкційних голок, механізмів для гарантованої 

утилізації потенційно контамінованого матеріалу, твердих та рідких відходів, виділень хворих; 

• звуженим асортиментом дезінфекційних засобів та недосконалістю режиму їх 

застосування, і як наслідок недостатня ефективність виконання профілактичних та дезінфекційних 

заходів; 

• недосконалістю заходів безпеки персоналу при виконанні стерилізаційних та 

дезінфекційних заходів; 

• низьким рівнем оснащеності закладів охорони здоров’я сучасним лабораторним 

обладнанням, що необхідне для своєчасної діагностики, лікування осіб, які зазнали інфікування у 

лікувально-профілактичних закладах; 

• неефективністю структурної та функціональної організації служби з гарантованого 

забезпечення протиепідемічного режиму в лікувально-профілактичних закладах, її 

невідповідністю світовими тенденціям та європейським стандартам; 

• невідповідністю даних офіційної статистики захворювань реальній захворюваності та 

поширенню цієї патології в країні, що ускладнює аналіз причин інфекції та розробку адекватних 

заходів боротьби з ними; 

• недостатністю кадрового забезпечення та рівня професійних знань з питань 

інфекційного контролю серед фахівців загальної мережі лікувальних закладів; 

• низьким рівнем підготовки фахівців стосовно роботи із сучасними методами 

стерилізації, дезінфекції та методами здійснення заходів інфекційного контролю; 

• неефективністю вжитих заходів до виявлення медичними працівниками 

внутрішньолікарняних інфекцій на ранніх доклінічних стадіях, насамперед у дітей; 

• недостатнім бюджетним фінансуванням для закупівлі закладами охорони здоров’я 

діагностичного обладнання мікробіологічних лабораторій, витратних матеріалів та реагентів; 

• відсутністю ефективної взаємодії фахівців державної санітарно- епідеміологічної 

служби та лікувально-профілактичних закладів стосовно організації та проведення заходів 

попередження спалахів внутрішньолікарняних інфекції. 

На сучасному етапі найефективнішим засобом здійснення контролю є бездоганне 

дотримання комплексу попереджувальних заходів, основними з яких є мікробіологічний 

моніторинг, раціональне використання протимікробних препаратів, сучасних засобів стерилізації, 

дезінфекції та професійної гігієни. 

Єдиним науково обґрунтованим та соціально виправданим підходом до розв’язання 

проблеми внутрішньолікарняних інфекцій, у тому числі ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу в 

лікувально-профілактичних закладах району, є розроблення, затвердження та виконання Програми 

профілактики внутрішньолікарняних інфекцій згідно Концепції Державної цільової програми 

здійснення контролю за поширенням внутрішньолікарняних інфекцій.  

Мета Програми 
Виконання Програми спрямоване на: 

• координацію дій органів державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, 

громадськості, засобів масової інформації у сфері здійснення контролю за поширенням 

внутрішньолікарняних інфекцій; 

• впровадження ефективних протиепідемічних заходів в умовах розвитку епідемії 

ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вірусних гепатитів та інших небезпечних інфекцій; 



 

 

• розробку та впровадження в практику системи охорони здоров’я району ефективного 

епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями та заходів боротьби з ними; 

• розробку та впровадження у закладах охорони здоров’я системи моніторингу поширення 

резистентності збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій до дії протимікробних препаратів; 

• удосконалення критеріїв раціонального використання протимікробних препаратів; 

• впровадження новітніх технологій, методів та режимів дезінфекції в практику роботи 

закладів охорони здоров’я району; 

• забезпечення закладів охорони здоров’я сучасним діагностичним обладнанням 

мікробіологічних лабораторій, засобами дезінфекції та стерилізаційним обладнанням; 

• удосконалення критеріїв оцінювання застосування дезінфекційних засобів; 

• підвищення рівня захисту персоналу та пацієнтів від дії шкідливих факторів під час 

проведення дезінфекційних заходів; 

• забезпечення виконання нормативних документів, які спрямовані на забезпечення 

сучасних потреб дезінфектології. 

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми 
Розроблення, затвердження та виконання Програми профілактики внутрішньолікарняних 

інфекцій по КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 2020-2022 роки, згідно 

Концепції Державної цільової програми здійснення контролю за поширенням 

внутрішньолікарняних інфекцій, розробленої МОЗ України, спрямованої на: 

• ефективне використання фінансових ресурсів району з метою організації контролю за 

поширенням внутрішньолікарняних інфекцій; 

• удосконалення санітарно-епідеміологічного нагляду за санітарними та 

протиепідемічними заходами із здійснення контролю за розповсюдженням внутрішньолікарняних 

інфекцій; 

• впровадження системи мікробіологічного моніторингу поширення у закладах охорони 

здоров’я стійких до дії антимікробних препаратів збудників внутрішньолікарняних інфекцій; 

• стабільне та рівномірне поліпшення стану забезпечення лікувально-профілактичних 

закладів громади лабораторним обладнанням і приладами для дезінфекції та стерилізації засобами 

для здійснення контролю за їх ефективністю; 

• впровадження новітніх технологій з метою гарантованого забезпечення інфекційної 

безпеки пацієнтів та співробітників закладів охорони здоров’я громади; 

• запровадження системи інформаційного забезпечення ефективності протиепідемічних 

заходів; 

• створення мережі централізованих стерилізаційних відділень, яка відповідає 

європейському рівню; 

• акумуляцію реальних статистичних даних про епідеміологічну ситуацію у лікувально-

профілактичних закладах району, що стане основою для розробки адекватних заходів боротьби з 

внутрішньолікарняними інфекціями та оцінки їх ефективності; 

• інформування Олевської міської ради про реальний стан здійснення контролю за 

поширенням внутрішньолікарняних інфекцій; 

• ефективне планування та раціональне використання бюджетних витрат та позабюджетне 

фінансування; 

• розроблення сучасних модулів підготовки фахівців з надання загальної і спеціалізованої 

медичної допомоги населенню; 

• поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ громади; 

• впровадження сучасних інформаційних технологій для здійснення моніторингу та 

проведення оцінки ефективності заходів Програми. 

Розроблення та впровадження Програми дасть змогу досягти позитивних зрушень у 

розв'язанні проблем галузі охорони здоров’я громади. Системність проблемних питань контролю 

за розповсюдженням внутрішньолікарняних інфекцій в громаді, передбачена Програмою, 

сприятиме максимальній ефективності заходів при мінімізації бюджетних витрат. 

Шляхи і способи розв’язання проблеми, строки виконання Програми 
Передбачається вирішити проблемні питання здійснення контролю за поширенням 

внутрішньолікарняних інфекцій у Олевській міській ОТГ та реалізувати державну політику у 

зазначеній сфері шляхом: 

1. Забезпечення створення ефективної системи моніторингу поширення 



 

 

внутрішньолікарняних інфекційних захворювань; 

2. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за внутрішньо лікарняними 

інфекціями та моніторингу за формуванням стійкості їх збудників до протимікробних препаратів; 

3. Підвищення рівня підготовки фахівців з питань здійснення контролю за поширенням 

внутрішньолікарняних інфекцій за навчальними програмами до- і післядипломної підготовки 

лікарів, середніх медпрацівників; 

4. Зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів громади; 

дотримання протиепідемічного режиму, шляхом забезпечення сучасним обладнанням та засобами 

дезінфекції; 

5. Визначення пріоритетних напрямків фінансування та першочергового забезпечення 

необхідним обладнанням, засобами та реактивами; 

6. Створення умов для доступності гарантовано безпечної спеціалізованої медичної 

допомоги населенню; 

7. Здійснення моніторингу спалахів внутрішньолікарняних інфекційних захворювань, 

розроблення науково-обґрунтованого комплексу заходів для локалізації і ліквідації причин 

виникнення таких захворювань; 

Виконання Програми розраховане на три роки, що дасть можливість досягти позитивних 

результатів у зниженні рівня розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій, коригувати форму 

роботи органів виконавчої влади на наступних етапах діяльності. 

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності 
Виконання Програми дасть змогу: 

• здійснити поетапне реформування служб, що забезпечують протиепідемічну безпеку у 

лікувально-профілактичних закладах, та розширити можливості надання якісної спеціалізованої 

медичної допомоги; 

• вибудувати ефективну систему моніторингу внутрішньолікарняних інфекцій, згідно з 

вимогами міжнародних стандартів; 

• знизити рівень захворюваності, інвалідності та смертності населення, пов’язаної з 

внутрішньолікарняними інфекціями; 

• підвищити рівень інфекційної безпеки пацієнтів у лікувально-профілактичних закладах 

та рівень підготовки співробітників закладів охорони здоров’я громади щодо здійснення заходів, 

необхідних для його попередження; 

• створити максимально можливі в існуючих соціально-економічних умовах, передумови 

підвищення безпеки хворих, які потребують медичної допомоги. 

Оцінка фінансових, матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання  

Програми на 2020-2022 роки  
№  

п/п 

Найменування виробів медичного 

призначення 
Кількість Ціна Сума 

1.  Гумові мішки  2000 шт. 25,00 50000,00 

2.  Окулярі СНІД  60 шт. 270,00 16200,00 

3.  Гумові фартухи одноразові  500 шт. 19,00 9500,00 

4.  Гумові фартухи багаторазові  20 шт. 80,00  1600,00 

5.  Шапочки  600 шт. 50,00 30000,00 

6.  Маски  15000,00 шт. 1,50 22500,00 

7.  Опромінювачі бактерицидні  30 шт. 480,00 14400,00 

8.  Дозатори  20 шт. 85,00 1700,00 

9.  Індикатори 132
о
 20 уп.  200,00 4000,00 

10.  Індикатори 180
о
 20 уп.  200,00 4000,00 

11.  Набір інструментарію хірургіч.  3 шт.  15000,00 45000,00 

12.  Пробірки  1200 шт. 9,00 9600,00 

13.  Перев’язувальний матеріал, вата  8000 шт. 11,00 88000,00 

14.  Бинт 5х10 н/ст.  3000 шт. 5,00 15000,00 

15.  Бинт 5х10 ст.  1000 шт. 8,00 8000,00 

16.  Бинт 7х14 н/ст.  5000 шт.  9,00 45000,00 

17.  Бинт 7х14 ст.  1000 шт.  12,00 12000,00 



 

 

18.  Стерильний комплект для породіль 300 шт.  110,00 33000,00 

19.  Одноразовий одяг хірургіч.  540 шт.  180,00 97200,00 

20.  Баклабораторія   90000,00 

ВСЬОГО:    596700,00  
 

 

Секретар ради                                                                               Віталій ШЕЙКО  



 

 

Додаток 1  

 до Програми профілактики внутрішньолікарняних  

інфекцій по комунальному некомерційному підприємству  

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на 2020-2022 роки» 

 

Заходи щодо реалізації Програми  
 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавець Примітка 

І. Організаційно-методична робота 

1.  Забезпечити повноцінну роботи комісій з 

інфекційного контролю КНП «ОЦЛ» 

ОМР 

Постійно Заступник 

головного лікаря з 

медичної частини 

 

2.  Забезпечити виконання медичним 

персоналом наказу МОЗ України від 

10.05.2007 року №234 «Про організацію 

профілактики внутрішньо-лікарняних 

інфекцій в акушерських стаціонарах»; 

наказу МОЗ України від 04.04.08 року 

№181 «Про затвердження методичних 

рекомендацій «Епідеміологічний нагляд 

за інфекціями області хірургічного 

втручання та їх профілактика»; наказу 

МОЗ України від 04.04.12 року №236 

«Про організацію контролю та 

профілактики післяопераційних гнійно-

запальних інфекцій, спричинених 

мікроорганізмами резистентними до дії 

антимікробних препаратів» 

Постійно Головний лікар 

КНП «ОЦЛ» ОМР 

 

3.  Контроль за виконанням медперсоналом 

епідемічно-безпечних алгоритмів 

виконання процедур та маніпуляцій у 

відповідності до наявних умов у 

відділеннях лікарні 

Постійно Члени комісії 

інфекційного 

контролю 

 

4.  Контроль щодо ведення журналів та карт 

«Активного епіднагляду за інфекцією в 

області хірургічного втручання» у 

відділеннях акушерсько-гінекологічного 

профілю та відділеннях хірургічного 

профілю 

Постійно Члени комісії 

інфекційного 

контролю 

 

5.  З метою визначення проявів епідемічного 

процесу, забезпечити розрахунок 

фонового рівня захворюваності у 

відділеннях акушерсько-гінекологічного 

та хірургічного профілю КНП «ОЦЛ» 

ОМР 

1 раз в 3 роки Завідувачі відділень  

6.  Закриття пологового відділення КНП 

«ОЦЛ» ОМР на планову помивку та 

дезінфекцію. Для роботи пологового 

відділення переобладнується приміщення 

хірургічного відділення ЦЛ (умови для 

дотримання режиму створено) 

Згідно 

графіку 

Заступник 

головного лікаря з 

МЧ, завідувач 

акушерсько-

гінекологічним 

відділенням, зав. 

хірург. відділ. 

 



 

 

7.  Забезпечити чітку роботу ізолятора 

дитячого відділення КНП «ОЦЛ» ОМР 

згідно наказів 

Постійно Заступник 

головного лікаря з 

МЧ, завідувач 

відділення, 

 

8.  Розробити та затвердити епідемічно-

безпечні алгоритми на медичні 

маніпуляції та процедури, які виконують 

лікарі та молодший медперсонал 

Постійно Заступник 

головного лікаря з 

ЛПР, головна м/с, 

старші м/с відділень 

 

9.  Забезпечити обстеження вагітних, 

поступаючих в пологове відділення згідно 

наказу МОЗ № 234 від 10.05.07 року 

Постійно Завідувач 

акушерсько-

гінекологічним 

відділенням, 

завідувач 

відділення жіночої 

консультації 

 

10.  Контроль за прийомом чергувань у 

відділеннях ЦЛ 

Постійно 

згідно 

графіку 

Заступник 

головного лікаря з 

ЛПР, старші м/с 

 

11.  Забезпечити ведення мікробіологічного 

моніторингу в хірургічному, 

травматологічному, пологовому 

відділенні, операційних, перев'язувальних 

КНП «ОЦЛ» ОМР 

Постійно Заступник 

головного лікаря з 

ЛПР, старші м/с 

 

12.  Забезпечити регулярність контролю 

бактеріологічного дослідження змивів в 

пологовому, хірургічному, дитячому, 

інфекційному відділеннях, операційних, 

перев'язувальних та інше. 

Контролювати забір змивів та 

дослідження на стерильність тільки з 

епідемічно-значущих об’єктів 

Періодично 

згідно 

наказів 

Комісія КІК 

 

 

 

Зав. бак. 

лабораторією КНП 

«ОЦЛ» ОМР, філія 

обласного 

лабораторного 

центру м.Олевська 

 

13.  Проводити засідання Ради старших м/с з 

висвітленням питань виконання 

режимних наказів та профілактиці ВЛІ 

Згідно плану Головна медична 

сестра, старші 

медичні сестри 

КНП «ОЦЛ» ОМР 

 

14.  Розглядати дані мікробіологічного 

моніторингу і доводити до відома всіх 

співробітників стаціонару 

Щомісячно Головна медична 

сестра, старші 

медичні сестри 

КНП «ОЦЛ» ОМР 

 

15.  В баклабораторії використовувати 

стандартизовані методи визначення 

антибіотико-резистентності. проведення 

систематичного аналізу поширення 

штамів, резистентності до дії 

антибіотиків, етіологічної структури 

інфекцій і рівнів резистентності збудників 

хвороб 

Постійно Зав. 

баклабораторією 

 

16.  Забезпечити внутрішній контроль за 

епідемічно-значущими об'єктами 

довкілля, дослідження матеріалів та 

інструментарія на стерильність не рідше 1 

Постійно Завідувач бак. 

лабораторією, 

старші м/с відділень 

 



 

 

разу на місяць згідно переліку епідемічно-

значущих об’єктів 

17.  Організувати контроль якості виконання 

процедур відбору, зберігання та 

транспортування біологічного матеріалу 

Постійно Завідувач бак. 

лабораторією, 

старші м/с відділень 

 

18.  Інформувати співробітників стаціонару 

про наявність виділених госпітальних 

штамів мікроорганізмів та їх 

резистентність до антимікробних 

препаратів 

Постійно Завідувач бак. 

лабораторією, 

старші м/с відділень 

 

19.  Проводити розрахунки потреби 

дезінфекційними та антисептичними 

засобами 

Постійно Головна м/с, старші 

м/с, фармацевт 

КНП «ОЦЛ» ОМР 

 

20.  Забезпечити активне виявлення, облік, 

реєстрацію епідемічних діагнозів, ВЛІ в 

пологовому, хірургічному, 

травматологічному, відділеннях та інших, 

де виконуються медичні маніпуляції, та 

своєчасне оперативне інформування про 

них на відповідних рівнях 

Постійно Члени КІК, зав. бак. 

лабораторією 

 

21.  Проведення навчання і контролю рівня 

знань медичного персоналу ВЛІ 

Згідно планів 

занять 

Заступник 

головного лікаря з 

ОМР, заступник 

головного лікаря з 

медичної частини 

 

22.  Забезпечити проходження періодичних 

медичних оглядів працівниками 

акушерських відділень відповідно до 

вимог наказу МОЗ України від 10.05.2007 

року №234 «Про організацію 

профілактики ВЛІ в акушерських 

стаціонарах», працівниками інших 

відділень згідно вимог розділу 14 наказу 

МОЗ України від 23.07.2002 року №280 

«Щодо організації медоглядів проведення 

обов’язкових профілактичних медичних 

оглядів працівників окремих професій, 

виробництв і організацій, діяльність яких 

пов'язана з обслуговуванням населення і 

може призвести до поширення 

інфекційних хвороб» 

Згідно 

графіку 

медоглядів 

Зав. поліклінічним 

відділенням 

 

23.  З метою покращення якості відомчого 

контролю з метою профілактики ВЛІ 

ввести в штатний розпис посаду лікаря 

епідеміолога КНП «ОЦЛ» ОМР 

 Головний лікар 

КНП «ОЦЛ» ОМР 

 

ІІ. Комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів профілактики ВЛІ 

1.  Проведення епідеміологічного 

спостереження за ВЛІ: 

Протягом 

року 

Завідувачі відділень  

1.1 Виявлення, облік, реєстрація всіх 

випадків ЮХВ серед хірургічних хворих 

та всіх випадків ВЛІ в породіль, 

новонароджених та персоналу 

акушерського стаціонару 

Протягом 

року 

Завідувачі відділень  



 

 

2.1 Визначення та реєстрація факторів ризику 

виникнення ІОХВ та ВЛІ 

Протягом 

року 

Завідувачі відділень  

2.3 Визначення фонового рівня 

захворюваності на ЮХВ та ВЛІ 

1 раз на 3 

роки 

Завідувачі 

відділень, лікарі 

 

1.4 Аналіз епідемічної ситуації в пологових 

відділеннях та відділеннях хірургічного 

профілю 

Постійно Члени КІК  

2.  У відділеннях хірургічного та 

акушерсько-гінекологічного профілів 

проводити бактеріологічне дослідження 

будь-якого виділення з хірургічної рани 

підозрілої на наявність інфекції. 

Результат аналізувати на засіданнях КІК 

Постійно Завідувачі 

відділень, лікарі-

хірурги 

 

3.  Забезпечити призначення 

антибіотикопрофілактики при проведенні 

оперативних втручань згідно «Клінічного 

протоколу антибіотикопрофілактики в 

Постійно хірургічних, травматологічних 

та акушерсько-гінекологічних 

відділеннях», затвердженого наказом 

МОЗ України від 29.08.08 №502 

Постійно Лікарі відділень 

хірургічного та 

акушерсько-

гінекологічного 

профілю 

 

4.  Щорічно затверджувати перелік 

епідемічно значимих об'єктів 

внутрішнього середовища стаціонару, які 

підлягають постійному 

мікробіологічному дослідженню 

1 раз на рік Завідувачі відділень  

5.  Здійснювати відомчий бакконтроль 

дотримання санітарно-протиепідемічного 

режиму в ЛПЗ. 

Розглядати на засіданні КІК дані 

мікробіологічного моніторингу 

Раз на місяць Лікар-бактеріолог, 

члени КІК 

 

6.  Проводити аналіз історій хвороб в 

хірургічному, гінекологічному 1 раз на 

квартал Завідувачі відділень та інших 

відділеннях хірургічного профілю з 

метою виявлення ІОХВ 

1 раз на 

квартал 

Завідувачі відділень  

7.  Дотримуватись системи ізоляції хворих з 

проявами гнійної інфекції від інших 

хворих 

Протягом 

року 

Завідувачі відділень  

8.  Проводити контроль за:    

8.1 Проведенням дезінфекції та перед 

стерилізаційного очищення медичного 

інструментарію 

Постійно Головна медична 

сестра, старші м/с, 

члени КІК 

 

8.2 Проведенням контролю якості перед 

стерилізаційного очищення і контролю 

якості процесу стерилізації в ЦСВ та 

облік стерилізації 

Постійно Головна медична 

сестра, старші м/с, 

члени КІК 

 

8.3 Організацією та проведенням очищення 

та дезінфекції поверхонь при проведенні 

поточних та генеральних прибирань 

відповідно до графіка. Ведення журналів 

генерального прибирання та облік роботи 

Постійно Головна м/с, старші 

м/с 

 



 

 

бактерицидних опромінювачів 

8.4 Проведенням дезінфекції кувезів, 

наркозно-дихальних апаратів тощо, 

наявність інструкцій з експлуатації 

відповідного обладнання 

Постійно Головна медична 

сестра, старші м/с, 

члени КІК 

 

8.5 Дотриманням медперсоналом ЛПЗ району 

вимог санітарно- гігієнічного та 

протиепідемічного режимів 

Постійно Члени КІК  

9.  Проводити збір, зберігання, утилізацію 

використаних витратних матеріалів, 

біологічних відходів згідно чинними 

нормативними актами 

Постійно Головна медична 

сестра, старші м/с, 

члени КІК, молодші 

мед. сестри 

 

ІІІ. Навчання і контроль знань медичного персоналу з питань профілактики ВЛІ 

1.  Проводити диференційований 

залік перевірки знань медперсоналу з 

питань інфекційного контролю та 

профілактики ВЛІ 

1 раз на рік Комісія КІК  

2.  Проводити науково-практичні 

конференції та семінари, конференцію з 

питань 

інфекційного контролю, інфекційної 

безпеки та профілактики внутрішньо-

лікарняних інфекцій в ЛПЗ 

Згідно плану Заступник з ЛПР, 

головна м/с, старші 

м/с 

 

3.  Проводити практичні заняття з 

медперсоналом на робочих місцях з 

відпрацюванням техніки виконання: 

Постійно 

згідно планів 

занять у 

відділеннях 

Завідувачі 

відділень, старші 

м/с 

 

3.1 Гігієнічної та хірургічної обробки рук 

медперсоналу 

Постійно 

згідно планів 

занять у 

відділеннях 

Завідувачі 

відділень, старші 

м/с 

 

3.2 Підготовки хворого до операції 

 

Постійно 

згідно планів 

занять у 

відділеннях 

Завідувачі 

відділень, старші 

м/с, члени КІК 

 

3.4 Накривання стерильного стола 

 

Постійно 

згідно планів 

занять у 

відділеннях 

Завідувачі 

відділень, старші 

м/с, члени КІК 

 

3.5 Одягання стерильного халата і рукавичок 

операційною медсестрою на себе і на 

хірурга 

Постійно 

згідно планів 

занять у 

відділеннях 

Завідувачі 

відділень, старші 

м/с, члени КІК 

 

3.6 Правила забору крові у пацієнта для 

біологічних досліджень та 

транспортування у лабораторію 

Постійно 

згідно планів 

занять у 

відділеннях 

Завідувачі 

відділень, старші 

м/с, члени КІК 

 

3.7 Правила дезінфекції та перед 

стерилізаційного очищення медичного 

інструментарію 

Постійно 

згідно планів 

занять у 

відділеннях 

Завідувачі 

відділень, старші 

м/с, головна м/с 

 

4.  Епідемічно-безпечних алгоритмів Постійно Зав. відділеннями,  



 

 

виконання процедур маніпуляцій старші м/с 

ІV. Заходи щодо профілактики ВЛІ у медичного персоналу 

1.  При прийомі на роботу інформувати 

медичний персонал про фактори ризику 

при виконанні своїх професійних 

обов’язків 

Постійно Головні лікарі, 

інженер по ТБ 

 

2.  Проводити з медперсоналом інструктаж з 

питань профілактики ВЛІ та безпеки 

праці 

1 раз на 6 міс. Інженер по ТБ, 

завідувачі 

відділень, старші 

м/с 

 

3.  Проводити планове обстеження 

медперсоналу на наявність HbsAgl раз на 

рік 

1 раз на рік Головний лікар, 

завідувачі 

відділень, старші 

м/с 

 

4.  Проводити щеплення медперсоналу проти 

гепатиту В 

Згідно 

календаря 

щеплень 

Головний лікар, 

завідувачі 

відділень, старші 

м/с 

 

5.  Проводити планове обстеження 

медпрацівників відділень хірургічного 

профілю на носійство патогенного 

стафілококу 

1 раз на 

квартал 

Лікар-бактеріолог, 

старші м/с 

 

6.  Кожного пацієнта, незалежно від 

діагнозу, розглядати як потенційне 

джерело збудників інфекцій, в тому числі 

що передаються через кров 

Постійно Медпрацівники ЦЛ  

7.  Використовувати універсальні заходи 

безпеки при проведенні Постійно 

інвазивних процедур: 

Постійно Медпрацівники ЦЛ  

7.1 Використовувати індивідуальні засоби 

захисту (халати, шапочки, гумові 

рукавички, маски, окуляри, або захисні 

екрани, взуття, що піддається дезінфекції) 

під час проведення усіх медичних 

маніпуляцій, які пов’язані з контактом з 

кров’ю або іншими біологічними 

рідинами пацієнтів 

Постійно Медпрацівники ЦЛ  

7.2 Дотримуватись правил безпеки при 

роботі, зборі, дезінфекції, перед 

стерилізаційній очистці або видаленні з 

відділення гострого та ріжучого 

медичного інструментарію 

Постійно Медпрацівники ЦЛ  

7.3 Дотримуватись правил і техніки миття та 

антисептики рук 

Постійно Медпрацівники ЦЛ  

8.  Медперсоналу перед початком роботи 

одягати робочий чистий одяг/халат або 

костюм, взуття, що піддається дезінфекції 

Щодення Медпрацівники ЦЛ  

9.  Будь-яке ушкодження шкіри, слизових 

оболонок медперсоналу, потрапляння на 

них біосубстратів пацієнтів кваліфікувати 

як можливий контакт з матеріалом, який 

містить небезпечний агент 

Постійно Старші м/с 

відділень, зав. 

відділенням 

 



 

 

10.  У випадку професійної аварії, яка мала 

місце під час роботи з ВІЛ-інфікованим 

або біоматеріалом від ВІЛ- інфікованого, 

проводити екстрену після контактну 

профілактику згідно з чинними 

нормативними актами 

При 

виникненні 

аварії 

Старші м/с 

відділень, зав. 

відділенням 

 

11.  У всіх структурних підрозділах закладів 

охорони здоров'я району вести форму 

облікової звітності № 108-0 «Журнал 

реєстрації аварій при наданні медичної 

допомоги В1Л- інфікованим та роботі з 

ВІЛ- інфікованим матеріалом», 

затверджену наказом МОЗ України від 

20.11.2013 р. №955 

Постійно Завідуючі 

структурних 

підрозділів, старші 

м/с 

 

12.  Забезпечити проходження періодичних 

медичних оглядів працівниками 

пологового відділення відповідно до 

вимог наказу МОЗ України від 10.05.2007 

року №234 працівниками інших відділень 

згідно вимог розділу 14 наказу МОЗ 

України від 23.07.2002 року №280 

Згідно 

графіка 

Заступник з ЛПР, 

завідуючі відділень, 

старші м/с 

 

V. Заходи щодо забезпечення матеріально-технічної бази 

1.  Забезпечити ЦЛ дезінфекційними і 

антисептичними засобами, 

зареєстрованих в Україні та їх 

застосування згідно з методичними 

вказівками (регламентами), 

затвердженими МОЗ України; 

дотримання вимог щодо зберігання 

деззасобів, ведення їх обліку та 

приготування робочих розчинів 

дезінфектантів 

Постійно Головний лікар, 

фармацевт 

 

2.  Забезпечити операційні, перев’язочні, 

пологові зали стерильними наборами 

інструментарію, перев’язочного 

матеріалу, гумовими рукавичками, 

стерильними комплектами лікарняної 

натільної білизни для роділь та породіль, 

для новонароджених, одноразових 

стерильних комплектів одягу членів 

хірургічної бригади та іншими виробами 

медичного призначення 

Постійно Головний лікар 

КНП «ОЦЛ» ОМР, 

фармацевт 

 

3.  Укомплектувати згідно наказу МОЗ 

України №38 у лікарні викладки для 

огляду на педикульоз та проведення 

протипедикульозних обробок, проводити 

контроль за постійною наявністю в них 

усіх комплектуючих засобів, терміном їх 

придатності 

Постійно Головний лікар 

КНП «ОЦЛ» ОМР, 

фармацевт, головна 

м/с, старші м/с 

 

4.  Виділити приміщення для збору і 

сортування використаної лікарняної 

білизни, забезпечити їх гумовими 

(поліетиленовими) мішками для білизни 

І-ІІ квартал 

2020р. 

Головний лікар 

КНП «ОЦЛ» ОМР, 

фармацевт, головна 

м/с, старші м/с 

 



 

 

та захисним одягом, гумовими 

фартухами, рукавичками, шапочками, 

масками, взуттям для сортування білизни 

5.  Забезпечити КНП «ОЦЛ» ОМР  на 100% 

обладнанням для здійснення дезінфекції 

(комплекти для прибирання ємкості для 

проведення дезінфекції, бактерицидні 

опромінювані та ін.) 

2020р. Головний лікар 

КНП «ОЦЛ» ОМР, 

фармацевт 

 

6.  Забезпечити медичних працівників КНП 

«ОЦЛ» ОМР засобами професійної 

гігієни та індивідуального захисту 

Постійно Головний лікар 

КНП «ОЦЛ» ОМР, 

фармацевт 

 

7.  Забезпечити сучасним обладнанням для 

стерилізації та засобами для контролю 

стерилізації 

2020-2022 рр. Головний лікар 

КНП «ОЦЛ» ОМР, 

фармацевт 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій 

ШЕЙКО  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1587 

LIІ сесія                          VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про оголошення «сезону тиші» в місцях масового 

розмноження та вирощування потомства дикими тваринами 
 

Розглянувши лист тимчасово виконуючого обов’язки директора 

державного підприємства «Білокоровицьке лісове господарство» Юрія 

Шевчука, з метою збереження та відтворення тваринного світу, відповідно до 

пункту 37 статті 26, підпункту 3 пункту «а» частини 1 статті 33 Закону 

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

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо охорони тваринного світу», 

міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити «сезон тиші» в місцях масового розмноження та вирощування 

потомства дикими тваринами з обмеженням господарської діяльності всіх 

видів рубок та добуванням об’єктів тваринного світу (крім ліквідації 

можливих наслідків природної стихії та техногенних аварій) в період з 

01.04.2020 року по 15.06.2020 року на наступних територіях: 

- Білокоровицьке лісництво: квартали 16, 30, 43, 53, 59, 60, 69, 40, 

загальною площею – 851,7 га; 

- Жубровицьке лісництво: квартали 3, 11, 20, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, загальною площею – 1038,0 га; 

- Замисловицьке лісництво: квартали 1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22, 48, 49, 

54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 70, 71, загальною площею – 2233,0 га; 

- Радовельське лісництво: квартали 18, 31, 33, загальною площею – 342,0 

га; 

- Поясківське лісництво: квартали 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 43, 44, 45, 

49, 50, 51, загальною площею – 1480,0 га; 

- Озерянське лісництво: квартали 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 23, 

загальною площею – 1012,0 га; 

- Зубковицьке лісництво: квартали 1, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 

загальною площею – 976,1 га; 



 

 

- Тепеницьке лісництво: квартали 7, 12, 37, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 

загальною площею – 1061,9 га. 

2. Рекомендувати представникам державного підприємства 

«Білокоровицьке лісове господарство» встановити відповідні таблички на 

місцевості, відповідно до пункту 1 даного рішення. 

3. Проінформувати підприємства, установи, організації та громадян 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади про правила поведінки, 

яких необхідно дотримуватися на місцевості, відповідно до пункту 1 даного 

рішення, а саме: 

- підприємства, установи, організації і громадяни при здійсненні будь-

якої діяльності, що впливає або може вплинути на стан тваринного 

світу, зобов'язані забезпечувати охорону середовища існування, умов 

розмноження і шляхів міграції тварин; 

- під час розміщення, проектування та забудови населених пунктів, 

підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконалення існуючих і 

впровадження нових технологічних процесів, введення в 

господарський обіг цілинних земель, заболочених, прибережних і 

зайнятих чагарниками територій, меліорації земель, здійснення лісових 

користувань і лісогосподарських заходів, проведення 

геологорозвідувальних робіт, видобування корисних копалин, 

визначення місць випасання і прогону свійських тварин, розроблення 

туристичних маршрутів та організації місць відпочинку населення 

повинні передбачатися і здійснюватися заходи щодо збереження 

середовища існування та умов розмноження тварин, забезпечення 

недоторканності ділянок, що становлять особливу цінність для 

збереження тваринного світу;  

- введення в експлуатацію об'єктів і застосування технологій без 

забезпечення їх засобами захисту тварин та середовища їх існування 

забороняються; 

- у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, 

забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного 

шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, 

санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, 

проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах); 

- експлуатація гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах, 

встановлення гідрологічного режиму і режиму водоспоживання та інша 

діяльність, що впливає чи може вплинути на стан середовища 

існування диких тварин, повинні здійснюватися з урахуванням вимог 



 

 

охорони тваринного світу, інтересів рибного і мисливського 

господарства. 

4. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Леся Саковець) 

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради 

та/або у місцевих засобах масової інформації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій (Ярослав Іванченко). 

 

 

 

Міський  голова                                               Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1588 

LІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про продовження терміну дії 

договору оренди об’єкта нерухомості 

 

 Розглянувши заяву адвоката *****від 05.03.2020 року №369 щодо 

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

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

та комунального майна», враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, житлово-

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна від 

20.07.2017 року №1925, а саме: приміщень на другому поверсі нежитлової 

двоповерхової будівлі, загальною площею 24.8 м
2
, за адресою: вул. 

Привокзальна, 5, м.Олевськ, Житомирської області з адвокатом *****, 

терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 800 грн 00 коп. (вісімсот 

гривень 00 коп) в місяць, шляхом укладання Додаткової угоди. 

2. Уповноважити міського голову Олега Омельчука підписати Додаткову 

угоду про передачу в оренду нерухомого майна Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

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 (Віктор Осипчук). 

 

 

 

Міський голова                           Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1589 

LІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про надання дозволу на   

передачу в суборенду 

об’єкта нерухомості  

 

Розглянувши заяву від фізичної особи-підприємця ***** від 12.03.2020 

року № 428, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального 

майна»,  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. Надати дозвіл ФОП *****, з якою укладено Договір оренди майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської ради Житомирської 

області від 02.07.2018 року №34 та діє до 02.06.2021 року, укласти договір 

суборенди приміщень в нежитловій будівлі, загальною площею 56,6 м
2
, за 

адресою: вул.Шевченка, 9а, с.Жубровичі, Олевського району, Житомирської 

області, відповідно до вимог чинного законодавства.  

2. Копію укладеного договору суборенди в 5-денний термін після 

підписання надати відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради (Олег 

Ковальчук). 

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 (Віктор Осипчук). 

 
 

                    

Міський голова                                 Олег ОМЕЛЬЧУК 

                                            



 

 

                                                        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1590 

LІІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про надання дозволу КНП «Олевська центральна  

лікарня» Олевської міської ради на продовження  

терміну дії договору оренди об’єкта нерухомості 

 

 Розглянувши лист представника ПрАТ «Київстар» Людмили 

Ржепецької від 02.03.2020 року №4973/10 та лист головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Олега Казюка від 13.03.2020 року №406/05-7  щодо 

продовження дії договору оренди нерухомого майна від 16.06.2017 №103, 

відповідно ст. 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради продовжити термін дії договору 

оренди нерухомого майна від 16.06.2017 №103, згідно вимог чинного 

законодавства, а саме: частини даху господарського блоку 

патологоанатомічного відділення, загальною площею 25,0 м
2
, за адресою: 

пров. Промисловий, 2, м.Олевськ, Житомирської області з ПрАТ «Київстар», 

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

2. Надати дозвіл головному лікарю комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради Олегу 

Казюку підписати Додаткову угоду. 

3. Надати копію підписаної та затвердженої Олевською міською радою 

Додаткової угоди в 5-денний термін, відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради (Олег Ковальчук). 

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 (Віктор Осипчук). 



 

 

Міський голова                           Олег ОМЕЛЬЧУК 

                                                        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1591 

LІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про надання дозволу відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради  

на передачу в оренду об’єктів нерухомого майна  

 

Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради Валерія Левченка від 18.03.2020 року №368, лист 

директора товариства з обмеженою відповідальністю «РАМЕДАС Україна» 

Я.С.Бурякова від 16.03.2020 року № 1603/01, відповідно до ст. ст. 26, 60 

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

«Про оренду державного та комунального майна», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

передати в оренду об’єкти нерухомого майна, відповідно до вимог чинного 

законодавства, а саме:  

- приміщення їдалень та харчоблоків навчальних закладів, відповідне 

технологічне і кухонне обладнання, згідно додатку, переможцю 

відкритих торгів – товариству з обмеженою відповідальністю 

«РАМЕДАС Україна», терміном до 31.12.2020 року, шляхом укладання 

Договору оренди; 

- приміщення в нежитловій будівлі Олевського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату, загальною площею 20,7 м
2
, за адресою: вул. 

Пушкіна, 9, м. Олевськ, Житомирської області, товариству з 

обмеженою відповідальністю «РАМЕДАС Україна», шляхом укладання 

Договору оренди. 

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

міської ради Валерію Левченку укласти та підписати Договори оренди 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 (Олег Ковальчук). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ економічного   

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської 

міської ради (Олег Ковальчук) та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 

сфери послуг (Віктор Осипчук). 

 

 

Міський голова                                               Олег ОМЕЛЬЧУК 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Додаток 

до рішення LІІ сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 20.03.2020 року 

 № 1591  «Про надання дозволу відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради  

на передачу в оренду об’єктів нерухомого майна» 
 

Навчальні заклади, приміщення яких надаються  

в оренду для харчування дітей  

№ 

п/п 

Назва навчального 

закладу 

Адреса навчального закладу 

1 Дружбівський НВК 11024 вул.Незалежна,4, смт.Дружба, Олевського 

району, Житомирської області 

2 Новоозерянський НВК 11021 вул.Заводська, 5, смт.Новозерянка, Олевського 

району, Житомирської області 

3 Жубровицька ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

11042 вул.Шевченка, 1, с.Жубровичі, Олевського 

району, Житомирської області 

4 Замисловицька ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

11020 вул.Княгині Ольги, 3, с.Замисловичі, Олевського 

району, Житомирської області 

5 Зубковицька ЗОШ І-ІІІ ст. 11043 вул.Житомирська, 43, с.Зубковичі, Олевського 

району, Житомирської області 

6 Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст. 11033 вул.Центральна, 53, с.Кам’янка, Олевського 

району, Житомирської області 

7 Копищенська ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

11010 вул.Партизанська, 31, с.Копище, Олевського 

району, Житомирської області 

8 Лопатицька ЗОШ І-ІІІ ст. 11034 вул.Гагаріна, 50,  с.Лопатичі, Олевського району, 

Житомирської області 

9 Майданська ЗОШ І-ІІІ ст. 11036 вул.Національного Визволення, 57Б,  с.Майдан,  

Олевського району, Житомирської області 

10 Покровька ЗОШ І-ІІІ ст. 11015 вул.Молодіжна, 2,  с.Покровське, Олевського 

району, Житомирської області 

11 Тепеницька ЗОШ І-ІІІ ст. 11030 вул.Архипа Левчука,  27, с.Тепениця, Олевського 

району, Житомирської області 

12 Хочинська ЗОШ І-ІІІ ст. 11011 вул.Шкільна, 1, с.Хочине, Олевського району, 

Житомирської області 

13 Журжевицька ЗОШ І-ІІ ст. 11013 вул.Центральна, 8, с.Журжевичі, Олевського 

району, Житомирської області 

14 Зольнянська ЗОШ І-ІІ ст. 11035 пл.Перемоги, 2, с.Зольня, Олевського району, 

Житомирської області 

15 Калинівська ЗОШ І-ІІ ст. 11037 вул. Кузнєцова, 6, с. Калинівка, Олевського 

району, Житомирської області 

16 Майдан-Копищенська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

11010 вул. Шведа, 1, с. Майдан-Копищенський, 

Олевського району, Житомирської області 

17 Перганська.ЗОШ І-ІІ ст. 11012 вул. Сидоренка, 3, с. Перга, Олевського району, 

Житомирської області 

18 Сердюківська ЗОШ І-ІІ ст. 11035 вул. Першотравнева, 17, с. Сердюки, Олевського 

району, Житомирської області 

19 Стовпинська ЗОШ І-ІІ ст. 11041 вул. Корольва, 1, с. Стовпинка, Олевського 

району, Житомирської області 

20 Сущанська ЗОШ І-ІІ ст. 11016 вул. Набережна, 1,  с. Сущани, Олевського 

району, Житомирської області 

21 Юрівська ЗОШ І-ІІ ст. 11014 вул. Шкільна, 1,  с. Юрове, Олевського району, 



 

 

Житомирської області 

22 Андріївська ЗОШ 11016 вул. Лесі Українки, 17,  с. Андріївка, Олевського 

району, Житомирської області 

23 Бутківська ЗОШ 11002 вул. Миру, 13,  с. Будки, Олевського району, 

Житомирської області 

24 Джерельська ЗОШ 11036 вул. М. Курильчука, 6,  с. Джерело, Олевського 

району, Житомирської області 

25 Сарнівська ЗОШ 11036 вул. Леоніда Ступницького, 16, с. Сарнівка,  

Олевського району, Житомирської області 

 

 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1592 

LIІ сесія                          VІІ скликання 

 

від 20.03.2020 року 

 

Про прийняття у комунальну власність та на баланс  

Олевської міської ради земельних ділянок  
 

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

Україні», керуючись рішеннями 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», 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», міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти у комунальну власність та на баланс Олевської міської ради 

наступні земельні ділянки: 

- земельну ділянку площею 0,25 га призначену 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; 

- земельну ділянку площею 0,25 га призначену для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), кадастровий номер 1824482800:05:004:0010 за 

адресою: вул. Шкільна, 5, с. Сердюки Олевського району 

Житомирської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій (Ярослав Іванченко). 

 

 

 

Міський  голова                                                  Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1593 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про внесення змін у  рішення  

Олевської міської ради 
 

               Розглянувши заяви: 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 21, с. Кам’янка, Олевського р-

ну, Житомирської обл. про внесення змін у рішення ХLVІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019 року № 1467 «Про 

надання дозволу на розроблення проєктів 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»; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****,15, с.Сущани, Олевського р-ну, 

Житомирської обл. про внесення змін у рішенні ХLІХ сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 16.01.2020 року № 1504 «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»; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 26, м. Олевськ, Житомирської 

обл. та *****, проживає за адресою: вул. *****, 26, м. Олевськ, 

Житомирської обл. про внесення змін у рішенні ХLІХ сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 16.01.2020 року № 1506 «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

спільну часткову власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)». 

З метою виправлення технічних помилок: 



 

 

- у рішенні ХLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

19.12.2019 року № 1452 «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 *****; 

- у рішенні LІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 20.02.2020 

року № 1547 «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 пункту 23; 

- у рішенні XXVII сесії Олевської міської ради VІІI скликання від 

11.05.2018 року № 605 «Про прийняття до управління Олевської 

міської ради не переоформлених земельних часток (паїв), які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської 

ради (в адміністративних межах с.Стовпинка, с. Майдан, с. Сарнівка, с. 

Джерело, с. Тепениця, с. Хмелівка, с. Соснівка, с. Артинськ, с. Обище) 

та укладання договорів оренди землі сільськогосподарського 

призначення»; 

- у рішенні двадцять четвертої сесії Олевської міської ради VІ скликання 

від 17 грудня 2012 року № 280 « Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності на земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку»; 

- ТОВ  «ОЛЕВСЬК АГРО», зареєстрованої за адресою: 

вул.Набережна,39, с.Кам’янка, Олевський р-н,  Житомирська область, 

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 ХLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2019 року № 1467 «Про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва, для ведення 



 

 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів», а саме: 

-  у пункті 13. розділу «для індивідуального садівництва» додати цифри 

«0,1200», у розділі «для ведення особистого селянського господарства» 

цифри «0,1200» вилучити. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння  

житлового 

будинку, 

господарськ

их будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуа

льного 

садівницт

ва,  

га 

Для 

ведення 

особист

ого 

селянсь

кого 

господ 

царства

, га 

Для 

будів

ницт

ва 

індив

ідуал

ьних 

гараж

ів, га 

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

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

скликання від 16.01.2020 року № 1504 «Про надання дозволу на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів», а саме: 

-  у пункті 22. розділу «для індивідуального садівництва» додати цифри 

«0,1000», у розділі «для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» цифри «0,1000» 

вилучити: 

 

 

 

№ 

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 

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

 

3. Внести зміни у Додаток до рішення ХLІХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 16.01.2020 року № 1506 «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка» виклавши пункт 2. Додатку у новій редакції, а саме: 
 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 
 

Місце проживання 

 

 
 

Адреса земельної ділянки 

 

 
Загальна 

площа, 

га 
 

Для будівництва 

і обслуговування 
житлового 

будинку, 

господарського   
будівель і  

споруд, га 

2 ***** ***** ***** 
0,0900 0,0900 



 

 

 

4. Внести  зміни у рішення та додатковий список до рішення ХLVІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019 року № 1452 «Про 

затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

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

дозволу на виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в 

натурі земельних ділянок», а саме: 

- «У пункті 1. розділу «№ паю» Додаткового списку 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, цифри «410» після слів «рілля» 

змінити на цифри «381»: 
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-381, 

кормові 

угіддя – 

293 

 

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

20.02.2020 року № 1547 «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» шляхом вилучення 

пункту 23, а саме: 

- пункт 23: - «23. Виділити *****в натурі  земельні ділянки загальною 

площею 1,1401 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5877 га 

кадастровий номер 1824484800:00:004:0181;, земельна ділянка (рілля) 

площею 0,2101 га,  кадастровий номер1824484800:00:004:0407; земельна 

ділянка (кормові угіддя) площею 0,3423 га, кадастровий номер 

1824484800:00:010:0610.», вилучити. 

6. Внести зміни у Додаток до рішення та рішення XXVII сесії Олевської 

міської ради VІІI скликання від 11.05.2018 року № 605 «Про прийняття до 

управління Олевської міської ради не переоформлених земельних часток 

(паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської 

міської ради (в адміністративних межах с.Стовпинка, с. Майдан, с. Сарнівка, 

с. Джерело, с. Тепениця, с. Хмелівка, с. Соснівка, с. Артинськ, с. Обище) та 



 

 

укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», а 

саме: 

- у пункті «5» цифри «166,4053» змінити на цифри «190,0524»; 

- додати додаток до пунктів «5» та «6», а саме: 

 
Додаток до пунктів «5» та «6» до рішення XXVII сесії 

Олевської міської ради VІІI скликання від 11.05.2018 року № 605 

«Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (в адміністративних межах с.Стовпинка, с. Майдан, с. 

Сарнівка, с. Джерело, с. Тепениця, с. Хмелівка, с. Соснівка, с. Артинськ, с. Обище) та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення»: 

№ 

з/п 

ПІБ Кадастровий номер Площа, га 

1 ***** 1824487200:10:000:0072 1,1533 

2 ***** 1824487200:10:000:0077 0,7951 

3 ***** 1824487200:13:000:0053 0,8523 

4 ***** 1824487200:12:000:0039 1,2164 

5 ***** 1824487200:12:000:0070 0,2299 

6 ***** 1824487200:12:000:0089 1,2567 

7 ***** 1824487200:11:000:0066 1,0789 

8 ***** 1824487200:11:000:0074 0,8765 

9 ***** 1824487200:12:000:0200 2,3799 

10 ***** 1824487200:13:000:0070 0,8521 

11 ***** 1824487200:11:000:0024 1,0386 

12 ***** 1824487200:12:000:0066 1,1075 

13 ***** 1824487200:12:000:0155 1,1202 

14 ***** 1824487200:12:000:0109 1,1412 

15 ***** 1824487200:13:000:0069 0,8521 

16 ***** 1824487200:12:000:0195 0,9697 

17 ***** 1824487200:11:000:0084 1,073 

18 ***** 1824487200:12:000:0299 1,0028 

19 ***** 1824487200:11:000:0087 0,973 

20 ***** 1824487200:12:000:0071 1,1077 

21 ***** 1824487200:12:000:0085 1,1853 

22 ***** 1824487200:12:000:0114 1,3849 

 Всього:  23,6471 
 

7. Внести зміни у рішення та Додаток до рішення Двадцять четвертої сесії 

Олевської міської ради VІ скликання від 17 грудня 2012 року № 280 «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо складання 

документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку»,  а саме: 

- у пункт 2. рішення після слів «ведення садівництва» додати слова «для 

будівництва індивідуальних гаражів».  

-  пункт 8. Додатку викласти у новій редакції, а саме:  

 

 

 

№ 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтов

на площа, 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван

Для 

індивідуаль

ного 

садівництва

Для 

будівництва 

індивідуальн

их гаражів, 



 

 

п/п батькові га ня  житлового 

будинку, 

господарськи

х будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

,  

га 

га 

8 ***** ***** ***** 
0,0067 -          - 0,0067 

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

ради VІІ скликання від 23.05.2019 року № 1105 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) (нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв)) що передаються в оренду ТОВ «АГРОУСПІХ-1», а 

саме: 

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

«ОЛЕВСЬК АГРО»,  

- у заголовку додатку до рішення (ПЕРЕЛІК нерозподілених 

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

«АГРОУСПІХ-1» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Олевської міської ради (в адміністративних межах 

колишньої Стовпинської сільської ради Житомирської області) слова «ТОВ 

«АГРОУСПІХ-1»» змінити на слова «ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО»». 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Наталію Біленець  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  № 1594 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 
 

Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної  документації 

із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок 

 

      Розглянувши заяви: 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****, 3, с.Михайлівка, 

Олевський р-н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 21, с.Тепениця, Олевський 

р-н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. ****, 30, с.Юрове, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 30, с.Юрове, Олевський р-

н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 20, с.Ясногородка, 

Макарівський р-н, Київська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 20, с.Юрове, Олевський р-

н, Житомирська область; 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****, 7-а, с.Покровське, 

Олевський р-н, Житомирська область; 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****, 1, с.Копище, Олевський 

р-н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****,29, с.Кишин, Олевський р-

н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 21, м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 21, м. Олевськ, 

Житомирська область; 



 

 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****,9, с.Корощине, Олевський 

р-н, Житомирська область; 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****,9, с.Корощине, Олевський 

р-н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****,34, с.Ковалівка, Олевський 

р-н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****,57, с.Клюки, Тетіївський р-

н, Київська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 3, с.Копище, Олевський р-

н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 1, с.Зольня, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 11, с.Кишин, Олевський р-

н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 11, с.Кишин, Олевський р-

н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 26, с.Замисловичі, 

Олевський р-н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****,4, с.Озеряни, Олевський р-

н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 26, с.Копище, Олевський 

р-н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 3-А, с.Лопатичі, 

Олевський р-н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 63-А, с.Копище, 

Олевський р-н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 63-А, с.Копище, 

Олевський р-н, Житомирська область; 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****, 42-а, с.Майдан 

Копищенський, Олевський р-н, Житомирська область; 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****, 9-а, с.Копище, Олевський 

р-н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 4, м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 17, с.Обище, Олевський р-

н, Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 18А, м.Вишгород, 

Київська область; 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****, 18, с.Тепениця, 

Олевський р-н, Житомирська область; 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****, 2, с.Майдан 

Копищенський, Олевський р-н, Житомирська область; 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****, 26, с.Артинськ, 

Олевський р-н, Житомирська область; 



 

 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****, 62, м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****, 62, м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- *****, яка проживає за адресою: вул. *****, 54, м. Олевськ, 

Житомирська область; 

- *****, який проживає за адресою: вул. *****, 17, смт. Дружба, 

Олевський р-н, Житомирська область, 

- розглянувши рішення ХLІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 04.07.2019 року № 1167 «Про затвердження додаткового списку до 

розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на 

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

технічної  документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок» стосовно *****, 

рішення ХLІV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

05.09.2019 року № 1256 «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) нерозподілених (невитребуваних)земельних 

часток (паїв), що передаються в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва»; 

- розглянувши 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), 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:  

*****; 

- розглянувши рішення ХLV сесія 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 

*****; 

- розглянувши рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2019 року № 1452 «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 *****, 

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 «Червоний партизан» на території Олевської міської ради Олевського 

району Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий 

список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Україна» на території Олевської міської ради Олевського району 

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 «Юрівське» 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 «Перемога» 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 «Кишинський» 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 «ім.Калініна» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «ім.Кірова» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Іскра» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

10. 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). 

11. 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. 

12. Звернутись до Олевської РДА щодо припинення дії договорів оренди 

стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0869; 

- кадастровий номер1824484000:03:000:0475; 

- кадастровий номер1824481300:02:000:0110; 

- кадастровий номер1824481300:01:000:0052; 

- кадастровий номер1824481300:02:000:0111; 

- кадастровий номер1824481300:01:000:0053; 

- кадастровий номер1824486200:06:000:0479; 

- кадастровий номер1824486200:06:000:0478; 

- кадастровий номер1824485600:02:000:0061; 

- кадастровий номер1824485600:03:000:0173; 

- кадастровий номер1824482800:10:000:0308; 

- кадастровий номер1824482800:02:000:0244; 

- кадастровий номер1824482800:08:000:0387; 

- кадастровий номер1824482800:06:000:0274; 



 

 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0877; 

- кадастровий номер1824484000:13:000:0584; 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0878; 

- кадастровий номер1824484000:13:000:0586; 

- кадастровий номер1824487200:12:000:0491; 

- кадастровий номер1824487200:10:000:0197; 

- кадастровий номер1824487200:12:000:0490; 

- кадастровий номер1824487200:10:000:0196; 

- кадастровий номер1824487200:13:000:0110; 

- кадастровий номер1824487200:12:000:0430; 

- кадастровий номер1824487200:13:000:0135;  

- кадастровий номер1824487200:12:000:0507; 

- кадастровий номер1824487200:13:000:0116; 

- кадастровий номер1824487200:13:000:0123; 

- кадастровий номер1824487200:12:000:0451; 

- кадастровий номер1824487200:13:000:0133;  

- кадастровий номер1824487200:12:000:0506; 

- кадастровий номер1824487200:12:000:0475; 

- кадастровий номер1824487200:10:000:0182; 

- кадастровий номер1824487200:12:000:0435. 

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

укладеного Олевською міською радою з ТОВ «АКРІС-ГРУП» код ЄДРПОУ 

41838145, стосовно земельної  ділянки: 

- кадастровий номер1824481600:02:000:0311, загальною площею 1,5795 га, 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Жубровицької сільської ради у зв’язку з державною реєстрацією 

права власності на земельну ділянку. 

14. Припинити дію договору оренди землі від 05 березня 2019 року 

укладеного Олевською міською радою з П(ПО)СП «Іскра» код ЄДРПОУ 

05418715, стосовно земельної  ділянки: 

- кадастровий номер1824485300:05:000:0484, загальною площею 1,0288 га, 

розташованої на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Лопатицької сільської ради у зв’язку з державною реєстрацією 

права власності на земельну ділянку. 

15. 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 номер1824482400:03:000:0468, загальною площею 1,5948 га; 

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0436, загальною площею 0,8585 га; 

- кадастровий номер1824482400:03:000:0442, загальною площею 1,3993 га; 

- кадастровий номер 1824482400:05:000:0544, загальною площею 0,5286 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. 



 

 

16. Виділити власнику земельної частки (паю) ***** в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 1, 5795 га, кадастровий 

номер1824481600:02:000:0311.  

17. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 0,9434 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,4875 га, кадастровий номер 1824484800:00:010:0145;  земельна ділянка 

(рілля) площею 0,3158 га, кадастровий номер1824484800:00:010:0360; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,1401 га, кадастровий 

номер1824484800:00:008:0160. 

18. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,1336 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

3400,04 кв.м, кадастровий номер 1824484800:00:010:0611;  земельна ділянка 

(рілля) площею 0,5877 га, кадастровий номер1824484800:00:004:0182; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2059 га, кадастровий 

номер1824484800:00:004:0408. 

19. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,1594 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,5877 га, кадастровий номер 1824484800:00:004:0081;  земельна ділянка 

(рілля) площею 0,3683 га, кадастровий номер1824484800:00:010:0566; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2034 га, кадастровий 

номер1824484800:00:004:0451. 

20. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,1594 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,5877 га, кадастровий номер 1824484800:00:004:0086;  земельна ділянка 

(рілля) площею 0,3682 га, кадастровий номер1824484800:00:010:0571; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2035 га, кадастровий 

номер1824484800:00:004:0446. 

21. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,1401 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,5877 га кадастровий номер 1824484800:00:004:0181;, земельна ділянка 

(рілля) площею 0,2101 га,  кадастровий номер1824484800:00:004:0407; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,3423 га, кадастровий номер 

1824484800:00:010:0610. 

22. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,327 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,0375 га, кадастровий номер1824484000:08:000:0869; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,2895 га, кадастровий 

номер1824484000:03:000:0475. 

23. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,6627  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,7201 га, кадастровий номер1824481300:02:000:0110; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,9426 га, кадастровий 

номер1824481300:01:000:0052. 

24. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,7552 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 



 

 

0,8145 га,кадастровий номер1824481300:02:000:0111; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,9407 га, кадастровий 

номер1824481300:01:000:0053. 

25. Виділити власнику земельної частки (паю)   *****в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 1, 3219 га, кадастровий 

номер1824486200:06:000:0479.  

26. Виділити власнику земельної частки (паю*****в натурі  земельну ділянку 

(рілля) площею 1, 3886 га, кадастровий номер1824486200:06:000:0478.  

27. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 2,5093 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,6736 га,кадастровий номер1824485600:02:000:0061; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,8357 га, кадастровий 

номер1824485600:03:000:0173. 

28. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 2,5093 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,7873 га, кадастровий номер1824482800:10:000:0308; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,7599 га, кадастровий 

номер1824482800:02:000:0244. 

29. Виділити власнику земельної частки (паю)   *****в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 1,0288 га, кадастровий номер 

1824485300:05:000:0484.  

30. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,1313 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,3401 га кадастровий номер 1824484800:00:010:0641;, земельна ділянка 

(рілля) площею 0,5878 га,  кадастровий номер1824484800:00:004:0156; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2034 га, кадастровий номер 

1824484800:00:001:0261. 

31. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,6365 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,7873 га, кадастровий номер1824482800:08:000:0387; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,8492 га, кадастровий 

номер1824482800:06:000:0274. 

32. Виділити власнику земельної частки (паю)  ***** в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,1382 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,9847 га, кадастровий номер1824484000:08:000:0877; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,1535 га, кадастровий 

номер1824484000:13:000:0584. 

33. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,1229 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,9694 га, кадастровий номер1824484000:08:000:0878; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,1535 га, кадастровий 

номер1824484000:13:000:0586. 

34. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 2,4533 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,5948 га, кадастровий номер1824482400:03:000:0468; земельна ділянка 



 

 

(кормові угіддя) площею 0,8585 га, кадастровий 

номер1824482400:02:000:0436. 

35. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,9279 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,3993 га, кадастровий номер1824482400:03:000:0442; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,5286 га, кадастровий 

номер1824482400:05:000:0544. 

36. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,0272 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,4831 га, кадастровий номер 1824484800:00:004:0147;  земельна ділянка 

(рілля) площею 0,3407 га, кадастровий номер1824484800:00:010:0632; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2034 га, кадастровий 

номер1824484800:00:004:0470. 

37. Виділити власнику земельної частки (паю)  ***** в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,0217 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,4671 га, кадастровий номер 1824484800:00:004:0190;  земельна ділянка 

(рілля) площею 0,3512 га, кадастровий номер1824484800:00:010:0619; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2034 га, кадастровий 

номер1824484800:00:004:0457. 

38. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,033 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,4671 га, кадастровий номер 1824484800:00:004:0189;  земельна ділянка 

(рілля) площею 0,3625 га, кадастровий номер1824484800:00:010:0618; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2034 га, кадастровий 

номер1824484800:00:004:0456. 

39. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 0,9821 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,5061 га, кадастровий номер 1824484800:00:001:0177;  земельна ділянка 

(рілля) площею 3358,56 м.кв., кадастровий номер1824484800:00:010:0318; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,1401 га, кадастровий 

номер1824484800:00:008:0118. 

40. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,1596 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,5877 га, кадастровий номер 1824484800:00:004:0084;  земельна ділянка 

(рілля) площею 0,3684 га, кадастровий номер1824484800:00:010:0569; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2035 га, кадастровий 

номер1824484800:00:004:0448. 

41. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,9048 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,1834 га, кадастровий номер1824487200:12:000:0491; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,7214 га, кадастровий 

номер1824487200:10:000:0197. 

42. Виділити власнику земельної частки (паю)  ***** в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,783 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,1796 га, кадастровий номер1824487200:12:000:0490; земельна ділянка 



 

 

(кормові угіддя) площею 0,6034 га, кадастровий 

номер1824487200:10:000:0196. 

43. Виділити власнику земельної частки (паю***** в натурі  земельні ділянки 

загальною площею 1,9478 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9879 

га, кадастровий номер1824487200:13:000:0110; земельна ділянка (кормові 

угіддя) площею 0,9599 га, кадастровий номер1824487200:12:000:0430. 

44. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,8121 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,8523 га, кадастровий номер1824487200:13:000:0135; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,9598 га, кадастровий 

номер1824487200:12:000:0507. 

45. Виділити власнику земельної частки (паю)  ***** в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 1,0045 га, кадастровий 

номер1824487200:13:000:0116. 

46. Виділити власнику земельної частки (паю)  ***** в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,8121 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,8692 га, кадастровий номер1824487200:13:000:0123; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,9599 га, кадастровий 

номер1824487200:12:000:0451. 

47. Виділити власнику земельної частки (паю)  ***** в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,8121 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,8525 га, кадастровий номер1824487200:13:000:0133; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,9599 га, кадастровий 

номер1824487200:12:000:0506. 

48. Виділити власнику земельної частки (паю)  *****в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 2,3964 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,3748 га, кадастровий номер1824487200:12:000:0475; земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 1,0216 га, кадастровий 

номер1824487200:10:000:0182. 

49. Виділити власнику земельної частки (паю)  ***** в натурі  земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 1,1676 га, кадастровий 

номер1824487200:12:000:0435. 

50. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

  

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                                            Додаток 
                                                                                                           до рішення  LІІ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 20.03.2020 року №   1594 

                                                                                                          «Про затвердження додаткового списку до  

                                                                                                       розподілу  земельних часток (паїв) 

                                                                                                       між власниками сертифікатів на право 

 на земельну частку (пай) та надання дозволу 

на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок» 

 

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

партизан» на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище, ім’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0191770 

 

Рілля-360, 

кормові 

угіддя – 

227 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0190724 

 

Рілля-116, 

кормові 

угіддя – 

135 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

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

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт
а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0283618 

 

Кормові 

угіддя – 

248 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0337715 

 

Рілля-408, 

кормові 

угіддя – 

513 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0283328 

 

Рілля-442, 

кормові 

угіддя – 

442 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0283327 

 

Рілля-443, 

кормові 

угіддя – 

443 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0314404 

 

Рілля-531, 

кормові 

угіддя – 

531 

6. ***** ***** ***** **** **** ***** ЖТ № 

0283772 

Рілля-545, 

кормові 



 

 

* *  угіддя – 

545 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0283258 

 

Рілля-541, 

кормові 

угіддя – 

541 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0283399 

 

Рілля-519, 

кормові 

угіддя – 

519 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0337780 

 

Рілля-534, 

кормові 

угіддя – 

534 

1

0. 
***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** РН № 

145644 

Рілля-455, 

кормові 

угіддя – 

455 

1

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0283234 

 

Рілля-526, 

кормові 

угіддя – 

526 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

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

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище, ім’ я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0279565 

 

Рілля-266, 

кормові 

угіддя – 

173 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0279503 

 

Рілля-128, 

кормові 

угіддя – 

174 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0314370 

Рілля-126, 

кормові 

угіддя – 

172 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0314331 

Рілля-139, 

кормові 

угіддя – 

177 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 
 

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

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт
а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ***** ***** ***** **** **** ***** ЖТ № 

0278983 

Рілля-480, 

68, 



 

 

* *  кормові 

угіддя – 

116 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0278968 

 

Рілля-132, 

328, 

кормові 

угіддя – 

403 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0278910 

 

Рілля-469, 

563, 

кормові 

угіддя –

456  

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0278909 

 

Рілля- 

470,564 , 

кормові 

угіддя –

457 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0279165 

 

Рілля- 

166,260 , 

кормові 

угіддя –

197 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0278994 

 

Рілля- 

62,43 , 

кормові 

угіддя –

524 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

 

 
Додатковий список 

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

«Кишинський» на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт
а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0281829 

 

Рілля-664, 

кормові 

угіддя – 

200 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0281931 

 

Рілля-673, 

кормові 

угіддя – 

408 



 

 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0281932 

 

Рілля-674, 

кормові 

угіддя – 

409 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія 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. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0281123 

 

Рілля-17, 

кормові 

угіддя – 

17 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0281122 

 

Рілля-18, 

кормові 

угіддя – 

18 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

 

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

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

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт
а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0192047 

 

Рілля-479, 

кормові 

угіддя – 

502 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0192046 

 

Рілля-478, 

кормові 

угіддя – 

490 



 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

 

 

Додатковий список 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «ім.Кірова» 

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0194431 

 

Рілля-120, 

кормові 

угіддя – 

120 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0194375 

 

Рілля-431, 

кормові 

угіддя – 

431 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище, ім’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0191168 

 

Рілля-298 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0191411 

 

Рілля-129 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія 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. ***** ***** ***** ****

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0314475 

 

Рілля-316, 

кормові 

угіддя – 

408 

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

* 

****

* 

***** ЖТ № 

0281621 

 

Рілля-552, 

кормові 

угіддя – 

272 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1595 

LІІ сесія            VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки  

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****,25, с.Лопатичі, 

Олевський р-н, Житомирська обл. про надання дозволу на виготовлення звіту 

про експертну грошову оцінку на земельну ділянку комунальної власності 

несільськогосподарського призначення, керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ***** на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення площею  0,1368 

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

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за 

адресою: вул.*****,61-г, с.Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824485301:03:033:0005. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин  Наталію Біленець 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  № 1596 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про припинення дії 

договорів оренди землі 

 

Розглянувши заяви громадян про припинення дії договорів оренди землі, 

керуючись пунктом 32 Договору оренди землі, ст.ст. 31,32 Закону України 

«Про оренду землі», ст.1285 Цивільного 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. Припинити дію договорів оренди землі від 15 травня 2019 року укладених 

Олевською міською радою з ТОВ «Олевськ Агро», код ЄДРПОУ 40117088, 

стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824482800:09:000:0251 загальною площею 0,8366 га; 

- кадастровий номер 1824482800:08:000:0068 загальною площею 0,4287 га; 

- кадастровий номер 1824482800:08:000:0072 загальною площею 0,3599 га; 

- кадастровий номер 1824482800:09:000:0262 загальною площею 0,7925 га; 

- кадастровий номер 1824482800:10:000:0100 загальною площею 0,3655 га, 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Зольнянської сільської ради, у зв’язку з прийняттям спадщини 

спадкоємцем. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Наталію Біленець 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  № 1597 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про прийняття до управління Олевської міської ради 

не переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради  

та укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, 

зареєстрованого за адресою: вул.Набережна,39, с.Кам’янка, Олевський 

район, Житомирська область, керуючись ст.83 Земельного кодексу України, 

ст.1285 Цивільного кодексу ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування» враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею 26,0056  га, 

які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

(на території колишньої Кишинської сільської ради), згідно  додатку. 

2. Укласти договори оренди земельних ділянок (не переоформлених 

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

складу спадщини, які розташовані в адміністративних межах Олевської 

міської ради Житомирської області з ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» згідно 

додатку. 2.1. Договори укласти терміном на 7 років, але не більше ніж до 

моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на 

земельну(земельні) ділянку(ділянки) або до набрання законної сили 

рішенням суду про визнання спадщини відумерлою, про що обов’язково 

зазначити в договорі оренди землі. 

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

грошової оцінки. 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 



 

 

Міський голова                            Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                             Додаток   
                                                                                     до рішення LІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                     від 20.03.2020 року №1597   «Про прийняття до управління        

Олевської міської ради не переоформлених  земельних 

часток(паїв), які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського 

призначення» 

 

 

№ 

з/п 
 Кадастровий номер 

Площа, 

га 

1 ***** 1824484000:08:000:0176 0,3104 

2 ***** 1824484000:08:000:0292 0,3103 

3 ***** 1824484000:08:000:0291 0,3103 

4 ***** 1824484000:08:000:0230 0,3163 

5 ***** 1824484000:08:000:0242 0,3104 

6 ***** 1824484000:08:000:0248 0,2794 

7 ***** 1824484000:08:000:0260 0,3103 

8 ***** 1824484000:08:000:0261 0,3103 

9 ***** 1824484000:08:000:0275 0,3103 

10 ***** 1824484000:08:000:0276 0,3073 

11 ***** 1824484000:08:000:0279 0,2738 

12 ***** 1824484000:08:000:0181 0,3103 

13 ***** 1824484000:03:000:0258 0,9248 

14 ***** 1824484000:03:000:0250 0,9247 

15 ***** 1824484000:08:000:0465 1,0376 

16 ***** 1824484000:03:000:0063 1,078 

17 ***** 1824484000:03:000:0035 0,9246 

18 ***** 1824484000:03:000:0263 0,9247 

19 ***** 1824484000:08:000:0297 0,3103 

20 ***** 1824484000:08:000:0281 0,3103 

21 ***** 1824484000:08:000:0282 0,3103 

22 ***** 1814484000:08:000:0283 0,3103 

23 ***** 1824484000:08:000:0284 0,3046 

24 ***** 1824484000:08:000:0285 0,2863 

25 ***** 1824484000:08:000:0286 0,2882 

26 ***** 1824484000:08:000:0287 0,2949 

27 ***** 1824484000:08:000:0288 0,3 

28 ***** 1824484000:08:000:0289 0,301 

29 ***** 1824484000:03:000:0276 0,9248 

30 ***** 1824484000:08:000:0174 0,3099 

31 ***** 1824484000:08:000:0294 0,3103 

32 ***** 1824484000:08:000:0213 0,3103 

33 ***** 1824484000:08:000:0232 0,3024 

34 ***** 1824484000:08:000:0296 0,3103 

35 ***** 1824484000:08:000:0295 0,3103 



 

 

36 ***** 1824484000:03:000:0024 0,9645 

37 ***** 1824484000:03:000:0023 0,9276 

38 ***** 1824484000:08:000:0127 0,9465 

39 ***** 1824484000:08:000:0128 0,9825 

40 ***** 1824484000:08:000:0137 0,9303 

41 ***** 1824484000:08:000:0168 0,9477 

42 ***** 1824484000:08:000:0167 0,9428 

43 ***** 1824484000:08:000:0131 1,0108 

44 ***** 1824484000:08:000:0293 0,3103 

45 ***** 1824484000:03:000:0277 0,9248 

46 ***** 1824484000:03:000:0278 0,9248 

47 ***** 1824484000:03:000:0260 0,9247 

 26,0056 
 

 

Начальник управління земельних відносин                                  Наталія Біленець  



 

 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1598 

LІІ сесія                   VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення  

 

Розглянувши заяву ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088, 

зареєстрованого за адресою: вул.Набережна,39, с.Кам’янка, Олевський 

район, Житомирська область, керуючись ст.ст.12,83,93,95,96,141 Земельного 

кодексу України, ст.ст. 8,20,22,25,55 Закону України «Про землеустрій», 

Закону України «Про оренду землі», ст.1285 Цивільного кодексу, ст. 30
1 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень»,  п.34  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  

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

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

«ОЛЕВСЬК АГРО», загальною площею 276,8295 га, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ), які розташовані  

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської 

області, розробленою ФОП СЕРЕДА О.В. 

2. Передати в оренду ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» нерозподілені (невитребувані) 

земельні частки (паї) реформованого КСП «Червоний партизан», які 

розташовані на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населених пунктів (в адміністративних межах колишньої 

Покровської сільської ради),  для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва терміном на 7 років або до моменту витребування їх 

власниками та реєстрації права власності на земельні ділянки, загальною 

площею 276,8295 га, згідно додатку. 

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

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва   (Код 01.01 за КВЦПЗ).  



 

 

4. ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО»: 

- укласти відповідні договори оренди, згідно додатку, земельних ділянок з 

Олевською міською радою згідно з чинним законодавством, в яких 

передбачити, що у разі набуття громадянами права власності на 

нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї), договори оренди 

підлягають розірванню; 

- в місячний термін після підписання договорів оренди забезпечити державну 

реєстрацію права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні частки 

(паї) відповідно до чинного законодавства; 

- приступити до використання земельних ділянок після державної реєстрації 

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

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин  Наталію Біленець та постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                            Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

Додаток  

до рішення LІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 20.03.2020 року № 1598 «Про 

затвердження технічної документації 

із землеустрою, щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення»  
 

Список  

нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв) КСП «Червоний партизан»,  

що передаються в оренду ТОВ «Олевськ Агро» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

№ п/п Кадастровий номер по розпаюванню Площа, га Угіддя 

1.  1824484400:07:000:1000 0,4829 рілля 

2.  1824484400:07:000:1001 0,4771 сіножаті 

3.  1824484400:07:000:1002 0,4771 сіножаті 

4.  1824484400:07:000:1003 0,4677 рілля 

5.  1824484400:07:000:1004 0,4828 рілля 

6.  1824484400:07:000:1006 2,0050 рілля 

7.  1824484400:07:000:1007 0,7932 рілля 

8.  1824484400:07:000:1008 0,7931 рілля 

9.  1824484400:07:000:1009 0,6625 рілля 

10.  1824484400:07:000:1010 0,5874 рілля 

11.  1824484400:07:000:1011 0,6644 рілля 

12.  1824484400:07:000:1012 0,7932 рілля 

13.  1824484400:07:000:1013 0,7521 рілля 

14.  1824484400:07:000:1014 0,4829 рілля 

15.  1824484400:07:000:1015 0,4947 рілля 

16.  1824484400:07:000:1016 0,5128 рілля 

17.  1824484400:07:000:1017 0,7339 рілля 

18.  1824484400:07:000:1018 0,4827 рілля 

19.  1824484400:07:000:1019 0,4828 рілля 

20.  1824484400:07:000:1020 0,4830 рілля 

21.  1824484400:07:000:1021 0,4828 рілля 

22.  1824484400:07:000:1005 0,4833 рілля 

23.  1824484400:07:000:1022 0,5417 рілля 

24.  1824484400:07:000:1023 0,4828 рілля 

25.  1824484400:07:000:1026 0,5277 рілля 

26.  1824484400:07:000:1027 0,9961 рілля 

27.  1824484400:07:000:1028 0,4828 рілля 

28.  1824484400:07:000:1029 0,4828 рілля 

29.  1824484400:07:000:1030 0,4877 рілля 

30.  1824484400:07:000:1031 0,5134 рілля 

31.  1824484400:07:000:1032 0,7643 рілля 

32.  1824484400:07:000:1033 0,5075 рілля 

33.  1824484400:07:000:1034 0,7610 рілля 

34.  1824484400:07:000:1035 0,6464 рілля 

35.  1824484400:07:000:1036 0,5313 сіножаті 

36.  1824484400:07:000:1037 0,5211 сіножаті 

37.  1824484400:07:000:1038 0,4828 рілля 

38.  1824484400:07:000:1039 0,4828 рілля 

39.  1824484400:07:000:1040 0,4828 рілля 

40.  1824484400:07:000:1041 0,4828 рілля 

41.  1824484400:07:000:1042 0,4828 рілля 

42.  1824484400:07:000:1043 0,4828 рілля 

43.  1824484403:06:001:1000 0,4828 рілля 

44.  1824484403:06:001:1037 0,4828 рілля 

45.  1824484400:07:000:1044 0,4825 рілля 



 

 

№ п/п Кадастровий номер по розпаюванню Площа, га Угіддя 

46.  1824484400:07:000:1045 0,4831 рілля 

47.  1824484400:07:000:1046 0,4828 рілля 

48.  1824484400:07:000:1047 0,4828 рілля 

49.  1824484400:07:000:1048 0,4828 рілля 

50.  1824484400:07:000:1049 0,4828 рілля 

51.  1824484400:07:000:1050 0,6933 рілля 

52.  1824484400:07:000:1051 0,5784 рілля 

53.  1824484400:07:000:1052 0,4990 рілля 

54.  1824484400:07:000:1053 0,5012 рілля 

55.  1824484400:07:000:1054 0,5009 рілля 

56.  1824484400:07:000:1055 0,4847 рілля 

57.  1824484400:07:000:1056 0,4827 рілля 

58.  1824484400:07:000:1057 0,4828 рілля 

59.  1824484400:07:000:1058 0,4827 рілля 

60.  1824484400:07:000:1059 0,4828 рілля 

61.  1824484400:07:000:1060 0,4828 рілля 

62.  1824484400:07:000:1061 0,4828 рілля 

63.  1824484400:07:000:1062 0,4828 рілля 

64.  1824484400:07:000:1063 0,4829 рілля 

65.  1824484400:07:000:1064 0,5547 рілля 

66.  1824484400:07:000:1065 0,5551 рілля 

67.  1824484400:07:000:1066 0,5511 рілля 

68.  1824484400:07:000:1067 0,2300 рілля 

69.  1824484400:07:000:1068 0,5436 рілля 

70.  1824484400:07:000:1069 0,5514 рілля 

71.  1824484400:07:000:1070 0,5526 рілля 

72.  1824484400:07:000:1071 0,5417 рілля 

73.  1824484400:07:000:1072 0,5417 рілля 

74.  1824484400:07:000:1073 0,5552 рілля 

75.  1824484400:07:000:1074 0,5552 рілля 

76.  1824484400:07:000:1075 0,5552 рілля 

77.  1824484400:07:000:1076 0,5508 рілля 

78.  1824484400:07:000:1077 0,5424 рілля 

79.  1824484400:07:000:1078 0,5417 рілля 

80.  1824484400:07:000:1080 0,5417 рілля 

81.  1824484400:07:000:1079 0,5577 рілля 

82.  1824484400:07:000:1081 0,5479 рілля 

83.  1824484400:07:000:1082 0,5489 рілля 

84.  1824484400:07:000:1083 0,5548 рілля 

85.  1824484400:07:000:1084 0,5550 рілля 

86.  1824484400:07:000:1141 0,5531 рілля 

87.  1824484400:07:000:1085 0,5421 рілля 

88.  1824484400:07:000:1086 0,5450 рілля 

89.  1824484400:07:000:1087 1,2579 рілля 

90.  1824484400:07:000:1088 0,6024 рілля 

91.  1824484400:07:000:1089 0,5696 рілля 

92.  1824484400:07:000:1090 0,5445 рілля 

93.  1824484400:07:000:1091 0,5454 рілля 

94.  1824484400:07:000:1092 0,5534 рілля 

95.  1824484400:07:000:1093 0,5863 рілля 

96.  1824484400:07:000:1094 0,6066 рілля 

97.  1824484400:07:000:1095 0,3557 рілля 

98.  1824484400:07:000:1096 0,6080 рілля 

99.  1824484400:07:000:1097 0,6084 рілля 

100.  1824484400:07:000:1098 0,6233 рілля 

101.  1824484400:07:000:1099 0,6509 рілля 

102.  1824484400:07:000:1100 0,8448 рілля 

103.  1824484400:07:000:1101 0,8215 рілля 

104.  1824484400:07:000:1102 0,8377 рілля 



 

 

№ п/п Кадастровий номер по розпаюванню Площа, га Угіддя 

105.  1824484400:07:000:1103 0,9423 рілля 

106.  1824484400:07:000:1104 1,0467 рілля 

107.  1824484400:07:000:1105 0,5552 рілля 

108.  1824484400:07:000:1106 0,7402 рілля 

109.  1824484400:07:000:1107 0,5552 рілля 

110.  1824484400:07:000:1108 0,5743 рілля 

111.  1824484400:07:000:1109 0,7368 рілля 

112.  1824484400:07:000:1110 0,6249 рілля 

113.  1824484400:07:000:1111 0,7249 рілля 

114.  1824484400:07:000:1112 0,7233 рілля 

115.  1824484400:07:000:1113 0,7930 рілля 

116.  1824484400:07:000:1114 0,8942 рілля 

117.  1824484400:07:000:1115 0,5648 пасовища 

118.  1824484400:07:000:1116 0,4941 пасовища 

119.  1824484400:07:000:1117 0,4290 пасовища 

120.  1824484400:07:000:1118 0,4311 пасовища 

121.  1824484400:07:000:1119 0,4580 пасовища 

122.  1824484400:07:000:1120 0,4653 пасовища 

123.  1824484400:07:000:1121 0,4287 пасовища 

124.  1824484400:07:000:1140 0,4282 пасовища 

125.  1824484400:07:000:1122 0,4282 пасовища 

126.  1824484400:07:000:1123 0,4283 пасовища 

127.  1824484400:07:000:1124 0,4283 пасовища 

128.  1824484400:07:000:1125 0,4282 пасовища 

129.  1824484400:07:000:1126 0,4282 пасовища 

130.  1824484400:07:000:1127 0,4282 пасовища 

131.  1824484400:07:000:1128 0,4281 пасовища 

132.  1824484400:07:000:1129 0,6314 рілля 

133.  1824484400:07:000:1130 0,5963 рілля 

134.  1824484400:07:000:1131 0,5917 рілля 

135.  1824484400:07:000:1132 0,6016 рілля 

136.  1824484400:07:000:1133 0,6346 рілля 

137.  1824484400:07:000:1134 0,7064 рілля 

138.  1824484400:07:000:1135 1,0096 рілля 

139.  1824484400:07:000:1136 1,0678 рілля 

140.  1824484400:07:000:1137 0,6369 рілля 

141.  1824484400:07:000:1138 0,5673 рілля 

142.  1824484400:07:000:1139 0,5380 рілля 

143.  1824484400:02:000:1124 0,5048 рілля 

144.  1824484400:02:000:1000 0,5048 рілля 

145.  1824484400:02:000:1001 0,2666 рілля 

146.  1824484400:02:000:1002 0,5903 рілля 

147.  1824484400:02:000:1003 0,6689 рілля 

148.  1824484400:02:000:1004 0,6534 рілля 

149.  1824484400:02:000:1005 0,6532 рілля 

150.  1824484400:02:000:1006 0,6531 рілля 

151.  1824484400:02:000:1007 0,5857 пасовища 

152.  1824484400:04:000:1000 0,5048 рілля 

153.  1824484400:04:000:1001 0,5047 рілля 

154.  1824484400:04:000:1002 0,5090 рілля 

155.  1824484400:04:000:1004 0,2104 рілля 

156.  1824484400:04:000:1005 0,5047 рілля 

157.  1824484400:04:000:1006 0,5048 рілля 

158.  1824484400:04:000:1007 0,5048 рілля 

159.  1824484400:04:000:1008 0,5402 рілля 

160.  1824484400:04:000:1009 0,6396 рілля 

161.  1824484400:04:000:1010 0,5779 сіножаті 

162.  1824484400:04:000:1011 0,7932 рілля 

163.  1824484400:04:000:1012 0,5475 рілля 



 

 

№ п/п Кадастровий номер по розпаюванню Площа, га Угіддя 

164.  1824484400:04:000:1013 0,6945 рілля 

165.  1824484400:04:000:1014 0,6658 рілля 

166.  1824484400:05:000:1043 0,5625 пасовища 

167.  1824484400:05:000:1044 0,5562 пасовища 

168.  1824484400:05:000:1045 0,5636 пасовища 

169.  1824484400:05:000:1046 0,3911 пасовища 

170.  1824484400:05:000:1047 0,3891 пасовища 

171.  1824484400:05:000:1048 0,4033 пасовища 

172.  1824484400:05:000:1049 0,4763 пасовища 

173.  1824484400:05:000:1050 0,5732 пасовища 

174.  1824484400:05:000:1051 0,6881 пасовища 

175.  1824484400:05:000:1052 0,6882 пасовища 

176.  1824484400:05:000:1053 0,4421 пасовища 

177.  1824484400:05:000:1054 1,5469 рілля 

178.  1824484400:05:000:1055 0,6539 рілля 

179.  1824484400:05:000:1056 0,6468 рілля 

180.  1824484400:05:000:1057 0,6385 рілля 

181.  1824484400:05:000:1058 0,6346 рілля 

182.  1824484400:05:000:1059 0,6346 рілля 

183.  1824484400:05:000:1060 1,4267 рілля 

184.  1824484400:05:000:1061 0,6699 рілля 

185.  1824484400:05:000:1062 0,6532 рілля 

186.  1824484400:05:000:1063 0,6462 рілля 

187.  1824484400:05:000:1064 0,6348 рілля 

188.  1824484400:05:000:1065 0,9198 рілля 

189.  1824484400:05:000:1066 0,8046 рілля 

190.  1824484400:05:000:1067 0,7477 рілля 

191.  1824484400:05:000:1068 0,7368 пасовища 

192.  1824484400:05:000:1069 0,4502 пасовища 

193.  1824484400:05:000:1070 0,4189 пасовища 

194.  1824484400:05:000:1071 0,4221 пасовища 

195.  1824484400:05:000:1072 0,5391 пасовища 

196.  1824484400:05:000:1073 0,5144 пасовища 

197.  1824484400:05:000:1074 0,5378 пасовища 

198.  1824484400:05:000:1078 0,4916 пасовища 

199.  1824484400:05:000:1079 0,4941 пасовища 

200.  1824484400:05:000:1080 0,4941 пасовища 

201.  1824484400:05:000:1081 0,4941 пасовища 

202.  1824484400:05:000:1082 0,7226 пасовища 

203.  1824484400:05:000:1083 0,4570 пасовища 

204.  1824484400:05:000:1084 0,4358 пасовища 

205.  1824484400:05:000:1085 0,5020 пасовища 

206.  1824484400:05:000:1086 0,4444 пасовища 

207.  1824484400:05:000:1087 0,4188 пасовища 

208.  1824484400:05:000:1088 0,6323 пасовища 

209.  1824484400:05:000:1089 0,6916 пасовища 

210.  1824484400:05:000:1090 0,7548 пасовища 

211.  1824484400:05:000:1091 0,4557 пасовища 

212.  1824484400:05:000:1092 0,4189 пасовища 

213.  1824484400:05:000:1093 0,4189 пасовища 

214.  1824484400:05:000:1094 0,5484 пасовища 

215.  1824484400:05:000:1095 0,6810 пасовища 

216.  1824484400:05:000:1096 0,5222 пасовища 

217.  1824484400:05:000:1097 0,4655 пасовища 

218.  1824484400:05:000:1098 0,4189 пасовища 

219.  1824484400:05:000:1099 0,5488 пасовища 

220.  1824484400:05:000:1100 0,5418 пасовища 

221.  1824484400:05:000:1174 0,4338 пасовища 

222.  1824484400:05:000:1101 0,4582 пасовища 



 

 

№ п/п Кадастровий номер по розпаюванню Площа, га Угіддя 

223.  1824484400:05:000:1102 0,4389 пасовища 

224.  1824484400:05:000:1103 0,4189 пасовища 

225.  1824484400:05:000:1104 0,4189 пасовища 

226.  1824484400:05:000:1105 0,4188 пасовища 

227.  1824484400:05:000:1106 0,4189 пасовища 

228.  1824484400:05:000:1107 0,4190 пасовища 

229.  1824484400:05:000:1108 0,4189 пасовища 

230.  1824484400:05:000:1109 0,4189 пасовища 

231.  1824484400:05:000:1110 0,4188 пасовища 

232.  1824484400:05:000:1111 0,4188 пасовища 

233.  1824484400:05:000:1112 0,4188 пасовища 

234.  1824484400:05:000:1113 0,4188 пасовища 

235.  1824484400:05:000:1114 0,4265 пасовища 

236.  1824484400:05:000:1115 0,5820 пасовища 

237.  1824484400:05:000:1116 0,5551 пасовища 

238.  1824484400:05:000:1117 0,5134 пасовища 

239.  1824484400:05:000:1118 0,4887 пасовища 

240.  1824484400:05:000:1119 0,5297 пасовища 

241.  1824484400:05:000:1120 0,6509 пасовища 

242.  1824484400:05:000:1121 0,7194 пасовища 

243.  1824484400:05:000:1000 0,7051 пасовища 

244.  1824484400:05:000:1001 0,5563 пасовища 

245.  1824484400:05:000:1002 0,6897 пасовища 

246.  1824484400:05:000:1003 0,5733 пасовища 

247.  1824484400:05:000:1004 0,3157 пасовища 

248.  1824484400:05:000:1005 0,4935 пасовища 

249.  1824484400:05:000:1006 0,5011 пасовища 

250.  1824484400:05:000:1007 0,5466 пасовища 

251.  1824484400:05:000:1008 0,5786 пасовища 

252.  1824484400:05:000:1009 1,0978 пасовища 

253.  1824484400:05:000:1010 0,8873 пасовища 

254.  1824484400:05:000:1011 0,8348 пасовища 

255.  1824484400:05:000:1012 0,8378 пасовища 

256.  1824484400:05:000:1013 0,8378 пасовища 

257.  1824484400:05:000:1014 0,8724 пасовища 

258.  1824484400:05:000:1015 0,7608 пасовища 

259.  1824484400:05:000:1016 0,7765 пасовища 

260.  1824484400:05:000:1017 0,8289 пасовища 

261.  1824484400:05:000:1018 0,8377 пасовища 

262.  1824484400:05:000:1019 0,8376 пасовища 

263.  1824484400:05:000:1020 0,8378 пасовища 

264.  1824484400:05:000:1021 0,7531 пасовища 

265.  1824484400:05:000:1022 0,6460 пасовища 

266.  1824484400:05:000:1023 0,6402 пасовища 

267.  1824484400:05:000:1024 0,8377 пасовища 

268.  1824484400:05:000:1025 0,8315 пасовища 

269.  1824484400:05:000:1026 0,7043 пасовища 

270.  1824484400:05:000:1027 0,7124 пасовища 

271.  1824484400:05:000:1028 0,4189 пасовища 

272.  1824484400:05:000:1029 0,4197 пасовища 

273.  1824484400:05:000:1122 0,4189 пасовища 

274.  1824484400:05:000:1030 0,2760 пасовища 

275.  1824484400:05:000:1031 0,2860 пасовища 

276.  1824484400:05:000:1032 0,4189 пасовища 

277.  1824484400:05:000:1033 0,4596 пасовища 

278.  1824484400:05:000:1034 0,6101 пасовища 

279.  1824484400:05:000:1035 0,3068 пасовища 

280.  1824484400:05:000:1036 0,5117 пасовища 

281.  1824484400:05:000:1037 0,5251 пасовища 



 

 

№ п/п Кадастровий номер по розпаюванню Площа, га Угіддя 

282.  1824484400:05:000:1038 0,5352 пасовища 

283.  1824484400:05:000:1039 0,4196 пасовища 

284.  1824484400:05:000:1040 0,4316 пасовища 

285.  1824484400:05:000:1041 0,8389 пасовища 

286.  1824484400:05:000:1042 0,9608 пасовища 

287.  1824484400:10:000:1043 0,4736 пасовища 

288.  1824484400:10:000:1044 0,4189 пасовища 

289.  1824484400:10:000:1000 0,2322 сіножаті 

290.  1824484400:10:000:1001 0,4189 пасовища 

291.  1824484400:10:000:1002 0,4189 пасовища 

292.  1824484400:10:000:1003 0,4189 пасовища 

293.  1824484400:10:000:1004 0,4188 пасовища 

294.  1824484400:10:000:1175 0,4189 пасовища 

295.  1824484400:10:000:1005 0,4189 пасовища 

296.  1824484400:10:000:1006 0,4189 пасовища 

297.  1824484400:10:000:1007 0,4189 пасовища 

298.  1824484400:10:000:1008 0,4189 пасовища 

299.  1824484400:10:000:1009 0,4220 пасовища 

300.  1824484400:10:000:1010 0,4188 пасовища 

301.  1824484400:10:000:1011 0,4189 пасовища 

302.  1824484400:10:000:1012 0,4190 пасовища 

303.  1824484400:10:000:1013 0,4190 пасовища 

304.  1824484400:10:000:1014 0,4190 пасовища 

305.  1824484400:10:000:1015 0,4189 пасовища 

306.  1824484400:10:000:1016 0,2693 пасовища 

307.  1824484400:10:000:1017 1,3522 рілля 

308.  1824484400:10:000:1018 0,4771 сіножаті 

309.  1824484400:10:000:1019 0,4772 сіножаті 

310.  1824484400:10:000:1020 0,4772 сіножаті 

311.  1824484400:10:000:1021 0,1497 сіножаті 

312.  1824484400:10:000:1022 0,5325 рілля 

313.  1824484400:10:000:1023 0,5071 рілля 

314.  1824484400:10:000:1024 0,5048 рілля 

315.  1824484400:10:000:1025 0,5049 рілля 

316.  1824484400:10:000:1026 0,5047 рілля 

317.  1824484400:10:000:1027 0,5048 рілля 

318.  1824484400:10:000:1028 0,5084 рілля 

319.  1824484400:10:000:1029 0,6125 рілля 

320.  1824484400:10:000:1030 0,9908 рілля 

321.  1824484400:10:000:1031 2,6300 рілля 

322.  1824484400:10:000:1032 1,3484 рілля 

323.  1824484400:10:000:1033 0,7945 рілля 

324.  1824484400:10:000:1034 0,8952 рілля 

325.  1824484400:10:000:1035 0,8178 рілля 

326.  1824484400:10:000:1036 0,5634 рілля 

327.  1824484400:10:000:1037 0,5284 рілля 

328.  1824484400:10:000:1038 0,5072 рілля 

329.  1824484400:10:000:1039 0,5420 рілля 

330.  1824484400:10:000:1040 1,1032 рілля 

331.  1824484400:10:000:1041 2,0114 рілля 

332.  1824484400:10:000:1042 0,7984 рілля 

333.  1824484400:10:000:1045 0,8425 рілля 

334.  1824484400:10:000:1046 1,9150 рілля 

335.  1824484400:10:000:1047 0,8358 рілля 

336.  1824484400:10:000:1048 0,7932 рілля 

337.  1824484400:10:000:1049 0,7932 рілля 

338.  1824484400:10:000:1050 0,7932 рілля 

339.  1824484400:10:000:1051 0,7932 рілля 

340.  1824484400:10:000:1052 0,7932 рілля 



 

 

№ п/п Кадастровий номер по розпаюванню Площа, га Угіддя 

341.  1824484400:10:000:1053 0,7932 рілля 

342.  1824484400:10:000:1054 0,9392 рілля 

343.  1824484400:10:000:1055 1,1860 рілля 

344.  1824484400:10:000:1176 0,8051 рілля 

345.  1824484400:10:000:1056 0,7932 рілля 

346.  1824484400:10:000:1057 0,7932 рілля 

347.  1824484400:10:000:1058 0,7932 рілля 

348.  1824484400:10:000:1059 0,7932 рілля 

349.  1824484400:10:000:1060 0,7932 рілля 

350.  1824484400:10:000:1061 0,7934 рілля 

351.  1824484400:10:000:1062 0,7243 рілля 

352.  1824484400:10:000:1063 1,8068 рілля 

353.  1824484400:10:000:1064 0,9474 рілля 

354.  1824484400:10:000:1065 0,7932 рілля 

355.  1824484400:10:000:1066 0,7932 рілля 

356.  1824484400:10:000:1067 0,8435 рілля 

357.  1824484400:10:000:1068 0,6394 сіножаті 

358.  1824484400:10:000:1069 0,9819 сіножаті 

359.  1824484400:10:000:1070 1,0751 сіножаті 

360.  1824484400:10:000:1071 0,8745 рілля 

361.  1824484400:10:000:1072 1,0204 рілля 

362.  1824484400:10:000:1073 0,8318 рілля 

363.  1824484400:10:000:1074 1,1669 рілля 

364.  1824484400:10:000:1075 1,1823 рілля 

365.  1824484400:10:000:1076 1,2036 рілля 

366.  1824484400:10:000:1077 0,4771 сіножаті 

367.  1824484400:10:000:1078 0,4772 сіножаті 

368.  1824484400:10:000:1079 0,4772 сіножаті 

369.  1824484400:10:000:1080 0,4773 сіножаті 

370.  1824484400:10:000:1081 0,4771 сіножаті 

371.  1824484400:10:000:1082 0,4771 сіножаті 

372.  1824484400:10:000:1083 0,4771 сіножаті 

373.  1824484400:10:000:1084 0,4772 сіножаті 

374.  1824484400:10:000:1085 0,4771 сіножаті 

375.  1824484400:10:000:1086 0,4772 сіножаті 

376.  1824484400:10:000:1087 0,4771 сіножаті 

377.  1824484400:10:000:1088 0,4773 сіножаті 

378.  1824484400:10:000:1089 0,4772 сіножаті 

379.  1824484400:10:000:1090 0,4773 сіножаті 

380.  1824484400:10:000:1091 0,4771 сіножаті 

381.  1824484400:10:000:1092 0,4771 сіножаті 

382.  1824484400:10:000:1093 0,4771 сіножаті 

383.  1824484400:10:000:1094 0,7372 рілля 

384.  1824484400:10:000:1095 0,1660 рілля 

385.  1824484400:10:000:1096 0,8622 рілля 

386.  1824484400:10:000:1097 1,4121 рілля 

387.  1824484400:10:000:1098 0,8163 рілля 

388.  1824484400:10:000:1099 0,8346 рілля 

389.  1824484400:10:000:1100 0,8035 рілля 

390.  1824484400:10:000:1101 0,9017 рілля 

391.  1824484400:10:000:1102 0,8527 рілля 

392.  1824484400:10:000:1103 0,7944 рілля 

393.  1824484400:10:000:1104 0,7932 рілля 

394.  1824484400:10:000:1105 0,7911 пасовища 

395.  1824484400:10:000:1106 0,5752 пасовища 

396.  1824484400:10:000:1107 0,4941 пасовища 

397.  1824484400:10:000:1108 0,4942 пасовища 

398.  1824484400:10:000:1109 0,4941 пасовища 

399.  1824484400:10:000:1110 0,4942 пасовища 



 

 

№ п/п Кадастровий номер по розпаюванню Площа, га Угіддя 

400.  1824484400:10:000:1111 0,4941 пасовища 

401.  1824484400:10:000:1112 0,4940 пасовища 

402.  1824484400:10:000:1113 0,4944 пасовища 

403.  1824484400:10:000:1114 0,4941 пасовища 

404.  1824484400:10:000:1115 0,4941 пасовища 

405.  1824484400:10:000:1116 0,5982 пасовища 

406.  1824484400:10:000:1117 0,5269 пасовища 

407.  1824484400:10:000:1118 0,4941 пасовища 

408.  1824484400:10:000:1119 0,4941 пасовища 

409.  1824484400:10:000:1120 0,4941 пасовища 

410.  1824484400:10:000:1121 0,4941 пасовища 

411.  1824484400:10:000:1122 0,4941 пасовища 

412.  1824484400:10:000:1127 0,4940 пасовища 

413.  1824484400:10:000:1128 0,4940 пасовища 

414.  1824484400:10:000:1129 0,4943 пасовища 

415.  1824484400:10:000:1130 0,4962 пасовища 

416.  1824484400:10:000:1131 0,7363 пасовища 

417.  1824484400:10:000:1132 0,6138 пасовища 

418.  1824484400:10:000:1133 0,4941 пасовища 

419.  1824484400:10:000:1134 0,4940 пасовища 

420.  1824484400:10:000:1135 0,4940 пасовища 

421.  1824484400:10:000:1174 0,4941 пасовища 

422.  1824484400:10:000:1137 0,4941 пасовища 

423.  1824484400:10:000:1138 0,4941 пасовища 

424.  1824484400:10:000:1139 0,4941 пасовища 

425.  1824484400:10:000:1140 0,4941 пасовища 

426.  1824484400:10:000:1141 0,4941 пасовища 

427.  1824484400:10:000:1142 0,5240 пасовища 

428.  1824484400:10:000:1143 0,6314 пасовища 

429.  1824484400:10:000:1144 0,4942 пасовища 

430.  1824484400:10:000:1145 0,4942 пасовища 

431.  1824484400:10:000:1146 0,4941 пасовища 

432.  1824484400:10:000:1147 0,4941 пасовища 

433.  1824484400:10:000:1148 0,4941 пасовища 

434.  1824484400:10:000:1149 0,5260 пасовища 

435.  1824484400:10:000:1150 0,5541 пасовища 

436.  1824484400:10:000:1151 0,5434 пасовища 

437.  1824484400:10:000:1152 0,5375 пасовища 

438.  1824484400:10:000:1153 0,4981 пасовища 

439.  1824484400:10:000:1154 0,4941 пасовища 

440.  1824484400:10:000:1155 0,4941 пасовища 

441.  1824484400:10:000:1156 0,4941 пасовища 

442.  1824484400:10:000:1157 0,5513 пасовища 

443.  1824484400:10:000:1158 0,4940 пасовища 

444.  1824484400:10:000:1159 0,4941 пасовища 

445.  1824484400:10:000:1160 0,4940 пасовища 

446.  1824484400:10:000:1161 0,4941 пасовища 

447.  1824484400:10:000:1162 0,4941 пасовища 

448.  1824484400:10:000:1163 0,4941 пасовища 

449.  1824484400:10:000:1164 0,4941 пасовища 

450.  1824484400:10:000:1165 0,4940 пасовища 

451.  1824484400:10:000:1166 0,5065 пасовища 

452.  1824484400:10:000:1167 0,4959 пасовища 

453.  1824484400:10:000:1168 0,4941 пасовища 

454.  1824484400:10:000:1169 0,4949 пасовища 

455.  1824484400:10:000:1170 0,4949 пасовища 

456.  1824484400:10:000:1171 0,4941 пасовища 

457.  1824484400:10:000:1172 0,2449 сіножаті 

458.  1824484400:10:000:1126 0,4941 пасовища 



 

 

№ п/п Кадастровий номер по розпаюванню Площа, га Угіддя 

 Загальна площа 276,8295  

 

 

Начальник управління земельних відносин                                  Наталія Біленець  



 

 

                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1599 

LІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 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 *****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 0,8755 га на території Олевської міської ради, 

Олевського району Житомирської області, яка розроблена  ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

2.Затвердити *****технічну документацію із землеустрою щодо 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за 

КВЦПЗ) загальною площею 0,7731 га на території Олевської міської ради, 

Олевського району Житомирської області, яка розроблена  ФОП СЕРЕДА 

О.В. 

3.Виділити *****в натурі земельні ділянки загальною площею 1,6486 га, в 

т.ч. земельна ділянка (рілля) загальною площею 0,8755 га, кадастровий номер 

1824486200:06:000:0031, земельна ділянка (сіножаті) площею 0,7731 га, 

кадастровий номер 1824486200:06:000:0529. 

4. Передити *****, що забороняється приступати до використання земельної 

ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості) та одержання 

документа, що посвідчує право на неї та державної реєстрації. 



 

 

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

достовірність та якість технічної документації. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин  Наталію Біленець 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  № 1600 

LІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про затвердження проєкту землеустрою                                                                       

щодо відведення земельної ділянки,                                                                               

з метою зміни цільового призначення  

 

Розглянувши заяву приватного (приватно-орендного) 

сільськогосподарського підприємства «Іскра», зареєстрованого за адресою: 

вул. Гагаріна, 66, с.Лопатичі, Олевський район, Житомирська область  та 

надані документи, керуючись ст. 12, 20, 95, 96, 120, 122, 123, 141,186 

Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51 Закону України «Про 

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

та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити приватному (приватно-орендного) сільськогосподарському 

підприємству «Іскра» проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, загальною площею 16,8100 га, кадастровий номер 

1824485300:04:000:0144, з метою зміни цільового призначення її з коду 

КВЦПЗ 16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 01.01 – для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населених пунктів,  

який розроблений ФОП МАТЮШЕНКО С.В. 

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

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ). 

3. Укласти договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

(КВЦПЗ 01.01), яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів, площею 16,8100 га, 

кадастровий номер 1824485300:04:000:0144, терміном на 7 (сім) років, між 

міською радою та приватним (приватно-орендним) сільськогосподарським 

підприємством «Іскра». 



 

 

4.Приватному (приватно-орендному) сільськогосподарському підприємству 

«Іскра», в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1601 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 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 Наталію Біленець  та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                                   Додаток 
до рішення LІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 20.03.2020 року №1601   «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 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 

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

3 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 

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

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

6 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 

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

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

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

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

11 ***** ***** ***** 
0,1500 0,1500 



 

 

12 ***** ***** ***** 
0,0750 0,0750 

13 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 

14 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 

15 ***** ***** ***** 
0,0750 0,0750 

16 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин         Наталія  Біленець  



 

 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1602 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 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 Наталію Біленець та постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин,охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

Міський голова                        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                                                                    Додаток 

до рішення  LІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 20.03.2020 року  № 1602  «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 ***** ***** ***** 
0,0923 0,0923 - 1824455100:02:038:0050 

2 ***** ***** ***** 
0,8023 0,2500 0,5523 1824482801:03:018:0006 

1824482801:03:018:0007 
3 ***** ***** ***** 

0,2000 0,2000 - 1824483601:05:035:0011 

4 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - 1824487201:09:002:0029 

5 ***** ***** ***** 
0,1409 0,1409 - 1824486801:02:002:0098 

6 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - 1824482401:04:001:0043 

7 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - 1824481301:10:046:0008 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин          Наталія Біленець  



 

 

             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1603 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

  

Про надання дозволу на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка),  для індивідуального  

садівництва, для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва 

 індивідуальних гаражів. 

 

Розглянувши заяви про надання дозволу на розроблення проєкту 

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 проєкту 

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 проєктів із 

землеустрою.   



 

 

3. Громадянам, згідно додатку,  проєкти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4.Виготовлення проєктів 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 Наталію Біленець та постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                                             Додаток 
до рішення LІІ сесії міської ради  VІІ скликання 

від 20.03.2020 №1603   «Про надання дозволу 

на розроблення проєкту 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    проєкту 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 ***** ***** ***** 
0,0550 0,0550 - - - 

2 ***** ***** ***** 
0,1200 - 0,1200 - - 

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

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

5 ***** ***** ***** 
0,0900 0,0900 - - - 

6 ***** ***** ***** 
0,0300 - 0,0300 - - 

7 ***** ***** ***** 
0,0500 - 0,0500 - - 

8 ***** ***** ***** 
0,1200 - - 0,1200 - 

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

10 ***** ***** ***** 
0,5200 - - 0,5200 - 

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

12 ***** ***** ***** 
0,1700 - - 0,1700 - 

13 ***** ***** ***** 
0,7000 - - 0,7000 - 

14 ***** ***** ***** 
0,4000 - - 0,4000 - 

15 ***** ***** ***** 
0,1800 - - 0,1800 - 

16 ***** ***** ***** 
0,2000 - - 0,2000 - 

17 ***** ***** ***** 
0,6000 - - 0,6000 - 

18 ***** ***** ***** 
0,0056 - - - 0,0056 

19 ***** ***** ***** 
0,1200 - 0,1200 - - 

20 ***** ***** ***** 
0,0300 - 0,0300 - - 

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

22 ***** ***** ***** 
0,5000 - - 0,5000 - 

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

24 ***** ***** ***** 
0,3000 - - 0,3000  

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

26 ***** ***** ***** 
0,4500 - - 0,4500 - 

27 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - - - 



 

 

28 ***** ***** ***** 
0,3000 - - 0,3000 - 

29 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - - - 

30 ***** ***** ***** 
0,6400 - - 0,6400 - 

31 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 - - - 

32 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 - - - 

33 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - - - 

34 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - - - 

35 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - - - 

36 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - - - 

37 ***** ***** ***** 
0,4500 - - 0,4500 - 

38 ***** ***** ***** 
0,0500 - 0,0500 - - 

39 ***** ***** ***** 
0,1700 - - 0,1700 - 

40 ***** ***** ***** 
0,2500 0,2500 - - - 

41 ***** ***** ***** 
0,5500 - - 0,5500 - 

42 ***** ***** ***** 
0,2100 - - 0,2100 - 

43 ***** ***** ***** 
0,0600 - 0,0600 - - 

44 ***** ***** ***** 
0,0300 - 0,0300 - - 

45 ***** ***** ***** 
0,3300 - - 0,3300 - 

46 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 - - - 

47 ***** ***** ***** 
0,1200 - 0,1200 - - 

48 ***** ***** ***** 
0,1800 - - 0,1800 - 

49 ***** ***** ***** 
0,1000 0,1000 - - - 

 
 

 

Начальник управління земельних відносин          Наталія Біленець  



 

 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1604 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про затвердження проєктів 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 затвердження проєкту 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,  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, проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та для 

будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів.  



 

 

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

право власності на земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання 

земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець та на постійну комісію з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                       Олег Омельчук  



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Додаток 

до рішення LІІ сесії Олевської міської  

ради VІІ скликання від 20.03.2020 року 

№1604  «Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів»  
 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва,  для ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва   і 

обслугов

ування 

житлово

го 

будинку, 

господар

ських 

будівель 

і споруд 

(присади

бна 

ділянка), 

га 

Для 

індивідуа

льного 

садівниц

тва, га 

Для 

ведення 

особист

ого  

селянсь

кого 

господа

рства, 

га  

Для 

будів

ництв

а 

індиві

дуаль

них 

гараж

ів, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ***** ***** ***** 
0,250

0 

0,2500 - - - 1824485601:07:027:0009 

2 ***** ***** ***** 
0,215

0 

0,2150 - - - 1824487205:16:004:0026 

3 ***** ***** ***** 
0,066

7 

- 0,0667 - - 1824455100:01:022:0072 

4 ***** ***** ***** 
0,220

0 

- - 0,2200 - 1824483201:05:003:0033 

5 ***** ***** ***** 
0,250

0 

0,2500 - - - 1824483201:05:003:0034 

6 ***** ***** ***** 
0,250

0 

0,2500 - - - 1824484001:11:006:0050 

7 ***** ***** ***** 
0,250

0 

0,2500 - - - 1824487201:09:002:0052 

8 ***** ***** ***** 
0,556

3 

- - 0,5563 - 1824485603:04:025:0003 

9 ***** ***** ***** 
0,150

0 

0,1500 - - - 1824456000:05:002:0002 

10 ***** ***** ***** 
0,150

0 

0,1500 - - - 1824456000:05:002:0003 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин             Наталія Біленець  



 

 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1605 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок з  

метою зміни цільового призначення та 

передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства 
  

     Розглянувши заяви громадян та надані документи, керуючись ст. 12, 

20,40,81, 95, 96, 116,118,120,121, 122, 123, 141,186 Земельного кодексу 

України, ст. ст.8, 20, 22, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,  

охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити громадянам (згідно додатку 1) проєкти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою 

зміни цільового призначення їх з коду КВЦПЗ 17.00 – землі резервного 

фонду на код КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого селянського 

господарства,  розташованих на території Олевської міської ради Олевського 

району Житомирської області за межами населених пунктів, який 

розроблений ФОП МАТЮЩЕНКО С.В. 

1.1. Передати громадянам (згідно додатку 1) безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

2. Затвердити громадянам (згідно додатку 2) проєкти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою 

зміни цільового призначення їх з коду КВЦПЗ 16.00 – землі запасу на код 

КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого селянського господарства,  

розташованих на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів, який розроблений ФОП 

МАТЮЩЕНКО С.В. 

2.1. Передати громадянам (згідно додатку 2) безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

3. Зобов’язати громадян (згідно додатку 1 та додатку 2) в місячний термін 

зареєструвати право власності на земельну ділянку. 



 

 

4. Попередити громадян (згідно додатку 1 та додатку 2) про заборону 

використання земельної ділянки до реєстрації права власності та змінні 

цільового призначення земельної ділянки. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин  Наталію Біленець та  постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій 

 

 

 

Міський голова          Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                                     
Додаток 1 

до рішення LІІ сесії міської ради  VІІ 

скликання від 20.03.2020 №1605  «Про 

затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, з метою 

зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства» 

 

СПИСОК 
громадян, яким затверджено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою зміни цільового призначення їх з коду 17.00 за КВЦПЗ  на код 01.03 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 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

1,8965 1824486200:04:000:0866 

2 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

1,8965 1824486200:04:000:0867 

 
 

 

Начальник управління земельних відносин          Наталія Біленець  



 

 

Додаток 2 

до рішення LІІ сесії міської ради  VІІ скликання 

від 20.03.2020 № 1605 «Про затвердження 

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, з метою зміни цільового 

призначення та передачі безоплатно у власність 

для ведення особистого селянського 

господарства» 

 
СПИСОК 

громадян, яким затверджено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою зміни цільового призначення їх з коду 16.00 за КВЦПЗ  на код 01.03 за КВЦПЗ. 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнто

вна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824487200:12:000:0543 

2 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,5000 1824485300:05:000:0737 

3 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1000 1824485300:05:000:0738 

4 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0752 

5 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0785 

6 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0778 

7 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0787 

8 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0760 

9 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0759 

10 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0791 

11 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0771 

12 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0765 

13 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0775 

14 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0748 

15 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0739 

16 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0781 

17 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

0,2000 1824485300:05:000:0777 



 

 

межами населених пунктів  

18 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0735 

19 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0776 

20 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0767 

21 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0788 

22 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0793 

23 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0751 

24 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0797 

25 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0794 

26 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0750 

27 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0783 

28 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0779 

29 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0743 

30 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0741 

31 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0772 

32 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0756 

33 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824485300:05:000:0784 

34 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,3000 1824485300:05:000:0736 

35 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,3000 1824485300:05:000:0796 

36 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,3000 1824485300:05:000:0754 

37 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,3000 1824485300:05:000:0753 

38 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,3000 1824485300:05:000:0792 

39 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,3000 1824485300:05:000:0734 

40 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

0,1000 1824485300:05:000:0762 



 

 

межами населених пунктів  

41 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0773 

42 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0745 

43 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0801 

44 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0749 

45 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0740 

46 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0799 

47 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0770 

47 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,1500 1824485300:05:000:0800 

49 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

1,0000 1824485300:05:000:0744 

50 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0766 

51 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0742 

52 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0795 

53 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0733 

54 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0768 

55 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0746 

56 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0769 

57 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0732 

58 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0789 

59 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0790 

60 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0763 

61 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824485300:05:000:0758 

62 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,5000 1824485300:05:000:0805 

63 ***** ***** 
на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

0,3000 1824485300:05:000:0806 



 

 

межами населених пунктів  

 

 

 
Начальник управління земельних відносин            Наталія Біленець  



 

 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1606 

LІІ сесія                    VІІ скликання  
 

від 20.03.2020 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок  

комунальної власності та затвердження  

умов продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) 

 

        Розглянувши заяву ЖИТОМИРСЬКА ТОВАРНА АГРОПРОМИСЛОВА 

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

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

Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (01.01 за 

КВЦПЗ) з метою продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах),  згідно додатку, виготовлені ФОП  МАТЮЩЕНКО С.В. 

 

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

достовірність та якість проєктів землеустрою. 

 

3.   Затвердити умови продажу права оренди земельних ділянок згідно 

додатку та встановивши наступне: 

3.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди земельних ділянок 

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

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки (згідно додатку). 

3.2. Гарантійний внесок становить 30% від стартового розміру річної 

орендної плати за користування. 

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

земельних ділянок становить 0,5% стартової ціни лоту. 

3.4. Встановити строк оренди земельних ділянок згідно додатку. 

3.5. Призначити дату проведення земельних торгів у терміни визначені 

чинним законодавством України  – І-ІІ квартал 2020 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин Наталію Біленець та постійну комісію 



 

 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій. 

 

 

 

Міський голова             Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

             Додаток 

до рішення LІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 20.03.2020 року №1606   «Про 

затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою 

продажу прав оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах)» 

 
Перелік 

 земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності призначених для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

 

 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин          Наталія  Біленець  

№ Цільове 

призначення 

Код за 

КВПЦЗ 

Площа, 

га 

Кадастровий номер (місце 

розташування) 

Строк 

оренди 

земельної 

ділянки 

Розмір 

річної 

орендної 

плати, 

грн. 

1 01.01 4,6223 1824486400:06:000:0065 (с. Стовпинка) 7 років 4 801,70 

2 01.01 12,5928 1824486400:06:000:0066 (с. Стовпинка) 7 років 10 877,23 

3 01.01 1,5032 1824485300:02:000:0114 (с. Лопатичі) 7 років 1 149,95 

4 01.01 1,3688 1824485300:05:000:0727 (с. Лопатичі) 7 років 447,87 

5 01.01 7,2884 1824485600:02:000:0065 (с. Майдан) 7 років 2 948,08 

6 01.01 15,8000 1824485600:03:000:0174 (с. Майдан) 7 років 6 179,97 



 

 

 

                                                       

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1607 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, 

з метою зміни цільового призначення 

 

Розглянувши заяви: 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 5а, с. Копище, Олевського р-

ну, Житомирської обл.; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 47, м. Олевськ, Житомирської 

обл. та надані документи, керуючись ст.ст. 12, 20,81,116,122,186 

Земельного кодексу України, ст. ст.8, 20, 22, 25, 50, 51 Закону України 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити  проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що  

перебуває у приватній власності громадянина *****з метою зміни її 

цільового призначення із коду КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого 

селянського господарства на код КВЦПЗ 02.01 – для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,2435 га,  кадастровий номер 

1824484801:02:002:0076, яка розташована за адресою: вул. Партизанська, 5, с. 

Копище, Олевського р-ну, Житомирської обл., який розроблений ПП 

«АНДВОЛ». 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що 

перебуває у приватній власності громадянки *****з метою зміни її цільового 

призначення із коду КВЦПЗ 02.01 – для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

на код КВЦПЗ 03.07 –  для будівництва і обслуговування будівель торгівлі,  

загальною площею 0,0950 га, кадастровий номер 1824455100:02:019:0009, 

яка розташована за адресою: вул. Московська, 5а, м. Олевськ, Житомирської 

обл., який розроблено ПП «АНДВОЛ». 



 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин  Наталію Біленець 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  № 1608 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у спільну часткову власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

Розглянувши спільну заяву громадян *****, проживає за адресою: вул. 

*****, 34, м. Олевськ, Житомирської обл., *****, проживає за адресою: вул. 

*****в, 15, м. Олевськ, Житомирської обл., *****, проживає за адресою: вул. 

*****, 14, кв.3, м. Олевськ, Житомирської обл. про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 

12, 40, 81,86, 87, 116, 118,120, 121 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 

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

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам *****на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

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) 

(Код 02.01 за КВЦПЗ) із земель житлової забудови за адресою: вул. 

Поліська, 3, м. Олевськ, Житомирська обл. загальною орієнтовною   

площею 0,1000 га.         



 

 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою. 

3. Громадянам *****розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою в 

місячний термін подати на затвердження чергової сесії ради. 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки 

та документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Наталію Біленець 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  № 1609 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про влючення земельної ділянки комунальної  

власності до переліку ділянок для продажу  

права оренди на земельних торгах у формі аукціону 

та надання дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

 

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного 

фонду в ринкових умовах та поповнення міського бюджету, враховуючи 

інвестиційну привабливість земельних ділянок, відповідно до статей 12, 83, 

122, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

оренду землі», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», ст.135, 136 Земельного кодексу України, 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Включити земельну ділянку комунальної власності Олевської міської ради 

Житомирської області  до переліку ділянок призначених для продажу права 

оренди на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами, з 

кадастровим номером 1824486400:05:000:0121, площею 24,4728 га, яка 

знаходиться на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами бувшої Стовпинської сільської ради. 

2. Укласти договір про підготовку лотів до продажу на земельних торгах 

(аукціоні) та проведення земельних торгів (аукціону) з ЖИТОМИРСЬКОЮ 

ТОВАРНОЮ АГРОПРОМИСЛОВОЮ БІРЖОЮ, зареєстрованою за 

адресою: проспект Незалежності, 91/1, м. Житомир (Виконавець). 

3. Надати дозвіл Виконавцю земельних торгів на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) з 

метою продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні), з кадастровим 

номером 1824486400:05:000:0121, площею 24,4728, код за КВЦПЗ 16.00 – 

землі запасу, яка знаходиться на території Олевської міської ради 

Житомирської області, за межами бувшої Стовпинської сільської ради. 



 

 

4. Розроблений проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Наталію Біленець 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  № 1610 

LІІ сесія                    VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про затвердження звіту про експертну  

грошову оцінку земельної ділянки  

несільськогосподарського 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 0,2637 га, яка 

розташована за адресою: вул. Промислова, 41-в, м. Олевськ, Житомирська 

область, з метою продажу (викупу) в сумі 112 099,00 грн. (без ПДВ) (сто 

дванадцять тисяч дев’яносто дев’ять гривень 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 

кв.м. земельної ділянки становить: 42,51 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: вул. Промислова, 41-в, м. Олевськ, Житомирська 

область, кадастровий номер 1824455100:01:035:0030 між міською радою та 

*****, за ціною 113 391,00 грн. (без ПДВ) (сто тринадцять тисяч триста 

дев’яносто одна гривня 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. становить 43,00 

грн. (без ПДВ).  

1.2. Припинити дію договору оренди землі  від 16 грудня 2019 року 

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

1824455100:01:035:0030, загальною площею 0,2637 га розташованої за 

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

2. Затвердити Закуренку Ігору Вадимовичу звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною 

площею 0,6000 га, яка розташована за адресою: вул. Герцена, 13, м. Олевськ, 



 

 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 290 760,00 грн. (без 

ПДВ) (двісті дев’яносто тисяч сімсот шістдесят гривень 00 коп.) (без ПДВ)). 

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 48,46 грн. (без ПДВ), яка 

перебуває у користуванні на умовах оренди, та має цільове призначення для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(Код 11.02 за КВЦПЗ).    

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Герцена, 13, м. Олевськ, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824455100:01:011:1029 між міською радою та *****, за 

ціною 294 000,00 грн. (без ПДВ) (двісті дев’яносто чотири тисячі гривень 00 

коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м становить 49,00 грн. (без ПДВ) 

2.2. Припинити дію договору оренди землі  від 18 березня 2016 року 

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

1824455100:01:011:1029, загальною площею 0,6000 га розташованої за 

адресою:  вул. Герцена, 13, м. Олевськ , Житомирська область. 

3. Затвердити *****звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0800 га, яка 

розташована за адресою: вул. Гагаріна, 59-б, с. Лопатичі, Олевський р-н, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 30 448,00 грн. (без 

ПДВ) (тридцять тисяч чотириста сорок вісім гривень 00 коп.) (без ПДВ)). 

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 38,06 грн. (без ПДВ), яка 

перебуває у користуванні на умовах оренди, та має цільове призначення для 

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

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка 

розташована за адресою: вул. Гагаріна, 59-б, с. Лопатичі, Олевський р-н, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824485301:03:033:0006 між 

міською радою та *****, за ціною 30 448,00 грн. (без ПДВ) (тридцять одна 

тисяча двісті гривень 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м становить 39,00 

грн. (без ПДВ). 

3.2. Припинити дію договору оренди землі  від 30 березня 2015 року 

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

1824485301:03:033:0006, загальною площею 0,0800 га розташованої за 

адресою:  вул. Гагаріна, 59-б, с. Лопатичі, Олевський р-н, Житомирська 

область. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин  Наталію Біленець 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  № 1611 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 
 

Про продаж (викуп) земельної ділянки 

комунальної власності на земельних  

торгах для будівництва та обслуговування  

будівель торгівлі. 

 

Розглянувши заяву ЖИТОМИРСЬКОЇ ТОВАРНОЇ 

АГРОПРОМИСЛОВОЇ БІРЖІ, зареєстрованої за адресою: проспект 

Незалежності, 91/1, м. Житомир  про затвердження звіту про експертно-

грошову оцінку земельної ділянки, керуючись ст. ст. 12, 127, 134-137 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оцінку земель» та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

 ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(код КВЦПЗ 03.07) загальною площею 0,0155 га, що знаходиться за 

адресою: вул. Івана Франка, 1, м. Олевськ, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824455100:01:022:0069  з метою продажу (викупу) на 

земельних торгах в сумі 32 910 грн. 00 коп. (тридцять дві тисячі дев’ятсот 

десять гривень 00 коп.) з розрахунку 212,32 грн. (двісті дванадцять  грн. 32 

коп.) за 1 кв. м. 

2. Затвердити стартову ціну продажу лоту у розмірі 32 910 грн. 00 коп. 

(тридцять дві тисячі дев’ятсот десять гривень 00 коп.)  

3. Встановити крок земельних торгів у розмірі 5% від стартової ціни продажу 

лота, що становить 1 645,50 грн. (одна тисяча шістсот сорок п’ять гривень 

грн. 50 коп.). 

4. Визначити Виконавцем земельних торгів ЖИТОМИРСЬКУ ТОВАРНУ 

АГРОПРОМИСЛОВУ БІРЖУ та доручити міському голові від імені 

Організатора  (міської ради) укласти з Виконавцем договір на проведення 

земельних торгів з умовою оплати послуг Виконавця переможцем земельних 

торгів відповідно до п.5 статті 135 Земельного кодексу України. 

5. Визначити умови продажу земельної ділянки у власність: 



 

 

- переможцю земельних торгів оплатити винагороду Виконавцю земельних 

торгів, розмір якої визначений Земельним кодексом України; 

- переможцю земельних торгів відшкодувати витрати Організатора 

земельних торгів, пов’язані з підготовкою земельної ділянки до продажу  з 

виготовлення проекту землеустрою, звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки та її актуалізацію. 

6. Призначити дату та час проведення земельних торгів у терміни визначені 

чинним законодавством України та визначити місце проведення земельних 

торгів: І-ІІ квартал  2020 року о 11.00 год. в залі засідань міської ради по вул. 

Володимирській, 2.  

7. Доручити міському голові Олегу Омельчуку укласти від імені 

Організатора договір купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем 

земельних торгів терміни визначені чинним законодавством України. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Наталію Біленець 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  № 1612 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності  

 

Розглянувши заяву громадянина *****, проживає за адресою: вул. *****, 

89, с. Крюківщина, Києво-Святошинський р-н,  Київська обл. 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 громадянину *****на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства 

(Код 01.03 за КВЦПЗ), загальною площею 1,15 га, кадастровим номером 

1824487200:12:000:0554,  розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населеного пункту (с. Соснівка) із земель 

запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

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

виготовленню документації із землеустрою. 

3. *****проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності, погоджений у встановленому законодавством  порядку, подати на 

чергову сесію міської ради для затвердження. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  

управління земельних відносин Наталію Біленець 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  № 1613 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди 

 

  Розглянувши заяву громадянина *****, проживає за адресою: вул. 

*****, 89, с. Крюківщина, Києво-Святошинський р-н,  Київська обл. про 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди, 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 проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення та передачі у користування на умовах оренди, кадастровий 

номер 1824487200:12:000:0391, загальною площею 0,6000 га,  розташованої 

на території Олевської міської ради Житомирської області за межами 

населеного пункту с.Соснівка 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. *****звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню документації із землеустрою. 

3. *****проєкт 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. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин Наталію Біленець 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  № 1614 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва і  

обслуговування будівель закладів освіти 

 

 Розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ХОЧИНСЬКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ, зареєстрованої за адресою: 

вул. Шкільна, 1, с. Хочине, Олевського району, Житомирської області про 

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою отримання її в постійне 

користування, керуючись ст. 12, 92, 122, 123 Земельного кодексу України,  

ст. 26 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 КОМУНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ХОЧИНСЬКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ, на договірних умовах з 

проєктною землевпорядною організацією, що має відповідну ліцензію, на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою отримання її в постійне користування для 

будівництва та обслуговування закладів освіти ( код 03.02 за КВЦПЗ), 

загальною площею 0,6421 га, за адресою: вул. Шкільна, 1, с. Хочине, 

Олевський район, Житомирська область. 

2. КОМУНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ХОЧИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ виготовлений проєкт подати на затвердження  

чергової сесії міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин Наталію Біленець 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  № 1615 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 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 1824486400:08:000:0063 загальною площею 19,0182 га, землі 

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

Житомирської області за межами  населеного пункту с. Стовпинка Олевського 

району Житомирської області, на три земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 0,5 га;  

- земельна ділянка №2 загальною площею 0,23 га; 

- земельна ділянка №3 загальною площею 18,2882 га. 

2. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824455100:02:002:0004 загальною площею 0,6195 га, з 

цільовим призначенням для розміщення та постійної діяльності органів і 

підрозділів ДСНС ( код 03.14 за КВЦПЗ), розташованої за адресою: пров. 

Московський, 11, м. Олевськ, Житомирська область, на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 0,22 га; 

- земельна ділянка №2 загальною площею 0,3995 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 Наталію Біленець 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  № 1616 

LІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про використання окремих  

земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Зубковичі Олевського району 

Житомирської області 

 

У зв’язку з необхідністю створення громадських пасовищ та відповідно 

ч.2 ст.34, 83 Земельного кодексу України ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Використовувати громадянами земельні ділянки комунальної власності: 

- загальною площею 5,7960 га, кадастровий номер 1824483200:03:000:0672, із 

земель запасу; 

- загальною площею 3,9091 га, кадастровий номер 1824483200:03:000:0668, із 

земель запасу; 

- загальною площею 7,4325 га, кадастровий номер 1824483200:03:000:0660, із 

земель запасу; 

- загальною площею 7,0510 га, кадастровий номер 1824483200:03:000:0670, із 

земель запасу; 

- загальною площею 9,5437 га, кадастровий номер 1824483200:03:000:0659, із 

земель запасу; 

- загальною площею 9,5126 га, кадастровий номер 1824483200:03:000:0667, із 

земель запасу; 

- загальною площею 32,8083 га, кадастровий номер 1824483200:03:000:0656, 

із земель резервного фонду; 

- загальною площею 3,8745 га, кадастровий номер 1824483200:03:000:0671, із 

земель запасу; 

- загальною площею 10,2981 га, кадастровий номер 1824483200:02:000:0237, 

із земель запасу; 

- загальною площею 21,9310 га, кадастровий номер 1824483200:02:000:0235, 

із земель запасу, які розташовані за межами населених пунктів (колишньої 

Зубковської сільської ради)  Олевської об’єднаної територіальної громади 



 

 

Житомирська області, як громадське пасовище, з метою випасання худоби  у 

порядку загального користування. 

загального користування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                   
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1617 

LІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про використання окремих  

земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Кам'янка Олевського району 

Житомирської області 

 

У зв’язку з необхідністю створення громадських пасовищ та відповідно 

ч.2 ст.34, 83 Земельного кодексу України ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Використовувати громадянами земельні ділянки комунальної власності: 

- загальною площею 18,1088 га, кадастровий номер 1824483600:02:000:0130, 

із земель резервного фонду; 

- загальною площею 5,1808 га, кадастровий номер 1824483600:02:000:0132, із 

земель запасу; 

- загальною площею 7,9453 га, кадастровий номер 1824483600:04:000:0161, із 

земель запасу; 

- загальною площею 2,0332 га, кадастровий номер 1824483600:04:000:0160, із 

земель запасу; 

- загальною площею 2,7100 га, кадастровий номер 1824483600:04:000:0159, із 

земель запасу; 

- загальною площею 3,0149 га, кадастровий номер 1824483600:04:000:0163, із 

земель запасу; 

- загальною площею 23,9056 га, кадастровий номер 1824483600:06:000:0521, 

із земель запасу; 

- загальною площею 3,0537 га, кадастровий номер 1824483600:06:000:0518, із 

земель запасу; 

- загальною площею 1,1467 га, кадастровий номер 1824483600:06:000:0517, із 

земель запасу; 

- загальною площею 0,3170 га, кадастровий номер 1824483600:06:000:0516, із 

земель запасу; 

- загальною площею 6,7569 га, кадастровий номер 1824483600:06:000:0513, із 

земель резервного фонду; 



 

 

- загальною площею 2,9617 га, кадастровий номер 1824483600:04:000:0162, із 

земель запасу; 

- загальною площею 12,0396 га, кадастровий номер 1824483600:06:000:0515, 

із земель резервного фонду; 

- загальною площею 3,7442 га, кадастровий номер 1824483600:09:000:0295, із 

земель резервного фонду; 

які розташовані за межами населених пунктів (колишньої  Кам’янської 

сільської ради)  Олевської об’єднаної територіальної громади Житомирська 

області, як громадське пасовище, з метою випасання худоби  у порядку 

загального користування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1618 

LІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про використання окремих  

земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Майдан Олевського району  

Житомирської області 

 

У зв’язку з необхідністю створення громадських пасовищ та відповідно 

ч.2 ст.34, 83 Земельного кодексу України ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Використовувати громадянами земельні ділянки комунальної власності: 

- загальною площею 21,3122 га, кадастровий номер 1824485600:08:000:0465, 

із земель запасу; 

- загальною площею 18,9322 га, кадастровий номер 1824485600:08:000:0467, 

із земель запасу; 

- загальною площею 30,1769 га, кадастровий номер 1824485600:08:000:0470, 

із земель запасу; 

- загальною площею 17,6653 га, кадастровий номер 1824485600:10:000:0550, 

із земель запасу; 

- загальною площею 3,1611 га, кадастровий номер 1824485600:10:000:0551, із 

земель запасу; 

- загальною площею 17,4888 га, кадастровий номер 1824485600:05:000:0338, 

із земель запасу; 

- загальною площею 19,1151 га, кадастровий номер 1824485600:05:000:0221, 

із земель запасу; 

які розташовані за межами населених пунктів (колишньої Майданської 

сільської ради)  Олевської об’єднаної територіальної громади Житомирська 

області, як громадське пасовище, з метою випасання худоби  у порядку 

загального користування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин Наталію Біленець 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  № 1619 

LІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про використання окремих  

земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Рудня-Бистра Олевського району 

Житомирської області 

 

У зв’язку з необхідністю створення громадських пасовищ та відповідно 

ч.2 ст.34, 83 Земельного кодексу України ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Використовувати громадянами земельні ділянки комунальної власності: 

- загальною площею 7,7746 га, кадастровий номер 1824486200:10:000:0501, із 

земель запасу; 

- загальною площею 9,3076 га, кадастровий номер 1824486200:10:000:0502, із 

земель для сінокосіння і випасання худоби; 

- загальною площею 3,3166 га, кадастровий номер 1824486200:10:000:0503, із 

земель для сінокосіння і випасання худоби; 

- загальною площею 3,2744 га, кадастровий номер 1824486200:10:000:0504, із 

земель для сінокосіння і випасання худоби; 

- загальною площею 7,2149 га, кадастровий номер 1824486200:10:000:0505, із 

земель для сінокосіння і випасання худоби; 

- загальною площею 7,8727 га, кадастровий номер 1824486200:10:000:0507, із 

земель резервного фонду; 

- загальною площею 19,0000 га, кадастровий номер 1824486200:10:000:0512, 

із земель запасу; 

- загальною площею 4,6205 га, кадастровий номер 1824486200:09:000:0342, із 

земель запасу; 

- загальною площею 1,5250 га, кадастровий номер 1824486200:06:000:0525, із 

земель резервного фонду; 

- загальною площею 1,5250 га, кадастровий номер 1824486200:06:000:0528, із 

земель резервного фонду; 

- загальною площею 1,5250 га, кадастровий номер 1824486200:06:000:0527, із 

земель резервного фонду; 



 

 

- загальною площею 1,5250 га, кадастровий номер 1824486200:06:000:0524, із 

земель резервного фонду; 

- загальною площею 17,5891 га, кадастровий номер 1824486200:06:000:0521, 

із земель резервного фонду; 

- загальною площею 2,8649 га, кадастровий номер 1824486200:06:000:0519, із 

земель для сінокосіння і випасання худоби; 

які розташовані за межами населених пунктів (колишньої Руднє-

Бистрянської сільської ради)  Олевської об’єднаної територіальної громади 

Житомирська області, як громадське пасовище, з метою випасання худоби  у 

порядку загального користування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин міської ради Наталію Біленець 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  № 1620 

LІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про використання окремих  

земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Юрове Олевського району 

Житомирської області 

 

У зв’язку з необхідністю створення громадських пасовищ та відповідно 

ч.2 ст.34, 83 Земельного кодексу України ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Використовувати громадянами земельні ділянки комунальної власності: 

- загальною площею 12,4375 га, кадастровий номер 1824488000:05:000:0357,  

із земель запасу; 

- загальною площею 9,2023 га, кадастровий номер 1824488000:05:000:0355,  

із земель резервного фонду; 

- загальною площею 7,3560 га, кадастровий номер 1824488000:05:000:0361,  

із земель запасу; 

- загальною площею 23,1871 га, кадастровий номер 1824488000:05:000:0356 ,  

із земель  запасу;  

- загальною площею 6,5422 га, кадастровий номер 1824488000:05:000:0360, із 

земель запасу;  

- загальною площею 8,0282 га, кадастровий номер 1824488000:03:000:0362, із 

земель резервного фонду;     

які розташовані за межами населених пунктів (колишньої  Юрівської 

сільської ради)  Олевської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області, як громадське пасовище, з метою випасання худоби  у порядку 

загального користування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин Наталію Біленець 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  № 1621 

LІІ сесія                        VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

 

Про використання окремих  

земельних ділянок комунальної власності 

за межами с. Лопатичі Олевського району 

Житомирської області 

 

У зв’язку з необхідністю створення громадських пасовищ та відповідно 

ч.2 ст.34, 83 Земельного кодексу України ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Використовувати громадянами земельні ділянки комунальної власності: 

- загальною площею 50,4038 га, кадастровий номер 1824485300:05:000:0679, 

із земель запасу; 

- загальною площею 3,5902 га, кадастровий номер 1824485300:04:000:0142, із 

земель запасу; 

- загальною площею 6,9814 га, кадастровий номер 1824485300:04:000:0143, із 

земель запасу; 

- загальною площею 6,1403 га, кадастровий номер 1824485300:05:000:0725, із 

земель запасу; 

- загальною площею 10,2640 га, кадастровий номер 1824485300:05:000:0726, 

із земель запасу; 

- загальною площею  9,9000 га, кадастровий номер 1824485300:02:000:0087, 

із земель для ведення фермерського господарства; 

- загальною площею  26,7308 га, кадастровий номер 1824485300:02:000:0088, 

із земель для ведення фермерського господарства; 

- загальною площею  13,7311 га, кадастровий номер 1824485300:02:000:0089, 

із земель для ведення фермерського господарства; 

які розташовані за межами населених пунктів (колишньої Лопатицької 

сільської ради) Олевської об’єднаної територіальної громади Житомирської 

області, як громадське пасовище, з метою випасання худоби у порядку 

загального користування. 



 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

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

комісію міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1622 

LІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 20.03.2020 року 

  
Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

 

         Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 21, м.Олевськ,  

Житомирської обл., 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. Затвердити *****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), загальною площею 0,1000 га, яка розташована за 

адресою: вул. *****, 21, м.Олевськ, Житомирська область. 

2. Надати *****безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га, кадастровий номер 

1824455100:01:019:0203, яка розташована за адресою: вул. *****,21, м.Олевськ, 

Житомирська область.  

3. Зобов’язати *****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 даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець 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  № 1623 

LIІ сесія                         VІІ скликання 

 

від 19.03.2020 року 

 

Про надання згоди на прийняття у комунальну власність  

та на баланс Олевської міської ради основних засобів  

та товарно-матеріальних цінностей  

 

Відповідно до ст. 327 Цивільного кодексу України, ст.ст. 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської ради основних засобів та товарно-матеріальних цінностей 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської 

області, згідно  з додатком. 

2. Доручити відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської 

ради (Віра Дорош) оформити акти приймання-передачі основних засобів та 

товарно-матеріальних цінностей, 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 (Віктор Осипчук). 

 

 

 

Міський  голова                                                 Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток  

                  до рішення LІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 20.03.2020 року №1623 

«Про надання згоди на прийняття у комунальну власність  

та на баланс Олевської міської ради основних засобів  

та товарно-матеріальних цінностей» 

№ 

з/п 

Інвентарний 

номер 
Назва об’єкта Кількість. 

Балансова 

вартість, 

грн. 

Сума, грн. 

1.  
1136001-20 

ліжка з матрасами 

 
20 747,00 14940,00 

2.  
10480314 

лар морозильний 

 
1 10630,00 10630,00 

3.  
1136021-80а 

ліжка з матрасами 

 
60 747,00 44820,00 

4.  
- 

вогнегасник 

 
9 121,825 1096,43 

5.  
- 

верстак слюсарний 

 
8 67,00 536,00 

6.  
- 

ложка нержавіюча 

 
116 2,00 232,00 

7.  
- 

сітка н/теніс 

 
4 48,75 195,00 

8.  
1136104 

стіл тенісний 

 
1 700,00 700,00 

 

№ 

з/п 

Інвентарний 

номер 
Назва об’єкта 

К-

ст

ь 

Рік 

випуск

у 

Балансова 

вартість, грн. 

Нарахо

ваний 

знос, 

грн. 

Залишко

ва 

вартість, 

грн. 

1.  

10420220 

Центрофуга  Ц-

25 

 

1 2006 16428,00 16428,00 0 

2.  

10420219 

Пральна 

машина 

 

1 2006 31593,00 31593,00 0 

3.  

1049019 

Домашній кіно

театр 

 

1 2007 500,00 500,00 0 

4.  

1049041а 

Проектор 

ЕРСОН 

 

1 2012 3047,00 3047,00 0 

5.  

10420211 

Холодильний 

шкаф 

 

1 2003 5645,00 5645,00 0 

6.  

10420218 

Морозильний 

ларь 

 

1 2006 7468,00 7468,00 0 

7.  

10420217 

М’ясорубка 

електр. 

 

1 2006 3782,00 3782,00 0 

8.  
10420302 

Посудомийна 

машина 
1 2007 6893,00 6893,00 0 



 

 

Секретар ради                                                                                      Віталій 

Шейко 


