
 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

LІІІ сесія                     VІІ скликання 

 

            від 21.05.2020 року 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 30 /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 третю 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: 

 

Горпиніч Оксана Іванівна           – депутат міської ради 

Балюрко Сергій Сергійович                 – депутат міської ради 

Гілюк Євген Володимирович        – депутат міської ради 

 

/одноголосно/ 

 

На порядок денний чергової п'ятдесят третьої  сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з присвоєння звання 

Почесний громадянин м. Олевськ. 

 

2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року.  

 

3. Про затвердження рішень виконавчого комітету Олевської міської ради. 



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

територіальної громади на 2020 рік. 

 

5. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

 

6. Про затвердження договору про внесення змін №1 до Кредитного договору 

ЕSC 13/18 між Північною екологічною фінансовою корпорацією та Олевською   

7. Про внесення змін до рішення 38 сесії  Олевської міської ради VІІ скликання 

від 19.12.2019 року № 1426 «Про преміювання, надання матеріальної допомоги і 

встановлення надбавок до посадового окладу міському голові». 

 

8. Про внесення змін до рішення І сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

23.01.2017 року № 16 «Про затвердження персонального складу виконавчого 

комітету». 

 

9. Про внесення змін до рішення 34 сесії Олевської міської ради VII скликання від 

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

апарату Олевської міської ради  та її комунальних установ у новій редакції». 

 

10. Про затвердження  Положення про уповноважену особу з питань організації та 

проведення спрощених закупівель виконавчого комітету Олевської міської ради. 

 

11. Про затвердження Генерального плану c.  Варварівка Олевського району 

Житомирської області. 

 

12. Про надання грошової компенсації  за придбання шкільної та спортивної 

форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які 

навчаються у закладах загальної середньої освіти. 

 

13. Про затвердження контрактної угоди № OLEV-1 та додаткової угоди  №1, 

укладених між ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» та Олевською міською радою. 

 
14. Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

15. Про внесення змін до Статуту Копищенського дошкільного навчального 

закладу та затвердження його в новій редакції. 

 

16. Про надання дозволу на передачу у господарське відання основних засобів та 

матеріалів.  

 

17. Про внесення змін та доповнень до рішення ХLIX сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 16.01.2020 року № 1480 «Про затвердження переліку об’єктів 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році». 

 



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

 

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

оренду об’єкта нерухомості та продовження терміну дії договорів оренди об’єктів 

нерухомості. 

 

20. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу 

об'єктів малої приватизації комунальної власності Олевської міської ради та 

складу аукціонної комісії. 

 

21. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади,що підлягають приватизації у 2020-2021 роках. 

 

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

територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду. 

 

23. Про зменшення розміру орендної плати за нерухоме майно комунальної 

власності Олевської міської ради в період карантину, у зв’язку з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

24. Про приватизацію об’єктів малої приватизації комунальної власності 

Олевської міської ради, шляхом продажу на аукціоні без умов. 

 

25. Про приватизацію об’єкту малої приватизації нерухомого майна комунальної 

власності Олевської міської ради шляхом викупу. 

 

26. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника дитячо-

юнацької спортивної школи –комунального закладу позашкільної освіти 

Олевської міської ради Житомирської області. 

 

27. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою отримання її у постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій. 

 

28. Про внесення змін у рішення Олевської міської ради. 

 

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

 

30. 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. 

 



31. Про погодження щодо надання Головним управлінням Держгеокадастру у 

Житомирській області дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 

 
32. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених 

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та надання дозволу на розроблення технічної документації 

із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарногосільськогосподарського виробництва з 

метою передачі у користування на умовах оренди. 

 

33. 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. 

 

34. Про припинення дії договорів оренди землі. 

 

35. Про припинення дії договорів оренди землі. 

 

36. 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. 

 

37. Про погодження щодо затвердження Головним управлінням Держгеокадастру 

у Житомирській області проєктів землеустрою та надання земельних ділянок у 

власність. 

 

38. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі в 

оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток(паїв) ТОВ 

«ОЛЕВСЬК АГРО» на території Олевської міської ради. 

 

39. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

ля ведення особистого селянського господарства. 

 

40. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

метою передачі їх в користування на умовах оренди. 

 

41. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки сільськогосподарського призначення. 

 

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 



43. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених  

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення.  

 

44. Про 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. 

 

45. Про укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення 

(нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)),які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради. 

 

46. 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). 

 

47. 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 будівництва індивідуальних гаражів. 

 

48. 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 та для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

49. 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. 

 

50. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 

з метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства. 

 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 



52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну сумісну власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

 

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 

 

54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності та затвердження умов продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах).  

 

55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства.  

 

56. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту с. Варварівка Олевського району Житомирської 

області. 

 

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

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

комісій  міської ради». 

 

58. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: Бідюка  С.М. – депутата міської ради, який вніс пропозицію щодо 

включення до порядку денного п'ятдесят третьої сесії другим питанням  

скасування розпорядження міського голови від 30 квітня 2020 року №48-к про 

звільнення Шапорди В.М. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний чергової LІІІ сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання зі змінами. 

 

Голосували «За» - одноголосно. 

 

1. /1624. Про затвердження протоколу засідання конкурснщї комісії з присвоєння 

звання Почесний громадянин м. Олевськ. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

2. /1625. Про скасування розпорядження міського голови від 30 квітня 2020 року 

№48-к про звільнення Шапорди В.М.  

Інформує: Бідюк С.М. – депутат міської ради. 

 



3. /1626. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року.  

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

 

4. /1627. Про затвердження рішень виконавчого комітету Олевської міської ради. 

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

 

5. /1628. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 рік. 

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

 

6. /1629. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

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

 

7. /1630. Про затвердження договору про внесення змін №1 до Кредитного 

договору ЕSC 13/18 між Північною екологічною фінансовою корпорацією та 

Олевською  міською радою. 

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

 

8. /1631. Про внесення змін до рішення 38 сесії  Олевської міської ради VІІ 

скликання від 19.12.2019 року № 1426 «Про преміювання, надання матеріальної 

допомоги і встановлення надбавок до посадового окладу міському голові». 

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

 

9. /1632. Про внесення змін до рішення І сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 23.01.2017 року № 16 «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету». 

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

 

10./1633. Про внесення змін до рішення 34 сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 06.12.2018 року № 850 «Про затвердження Структури та штатної 

чисельності апарату Олевської міської ради та її комунальних установ у новій 

редакції». 

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

 

11./1634. Про затвердження  Положення про уповноважену особу з питань 

організації та проведення спрощених закупівель виконавчого комітету Олевської 

міської ради. 

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

 

12./1635. Про затвердження Генерального плану c.  Варварівка Олевського району 

Житомирської області. 

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

 

13./1636. Про надання грошової компенсації  за придбання шкільної та спортивної  

форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які 

навчаються у закладах загальної середньої освіти. 



Інформує: Левченко В.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту міської 

ради. 

 

14. /1637.Про затвердження контрактної угоди № OLEV-1 та додаткової угоди  

№1, укладених між ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» та Олевською міською радою. 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

15. Про внесення змін 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. 

 

16./1638. Про внесення змін до Статуту Копищенського дошкільного навчального 

закладу та затвердження його в новій редакції. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

17. /1639. Про надання дозволу на передачу у господарське відання основних 

засобів та матеріалів.  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

18./1640. Про внесення змін та доповнень до рішення ХLIX сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 16.01.2020 року № 1480 «Про затвердження 

переліку об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

19./1641. Про продовження терміну дії договору оренди об’єкта нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

20. /1642. Про надання дозволу відділу культури Олевської міської ради на 

передачу в оренду об’єкта нерухомості та продовження терміну дії договорів 

оренди об’єктів нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

21. /1643. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для 

продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Олевської міської 

ради та складу аукціонної комісії 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



22. /1644. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади,що підлягають приватизації у 2020-

2021 роках. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

23. /1645. Про внесення доповнень до Методики розрахунку орендної плати за 

майно територіальної громади міста Олевськ, яке передається в оренду. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

24 /1646. Про зменшення розміру орендної плати за нерухоме майно комунальної 

власності Олевської міської ради в період карантину, у зв’язку з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

25. /1647. Про приватизацію об’єктів малої приватизації комунальної власності 

Олевської міської ради, шляхом продажу на аукціоні без умов. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

26. /1648. Про приватизацію об’єкту малої приватизації нерухомого майна 

комунальної власності Олевської міської ради шляхом викупу. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

27. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника дитячо-

юнацької спортивної школи –комунального закладу позашкільної освіти 

Олевської міської ради Житомирської області. 

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

 

28. /1649. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою отримання її у 

постійне користування для будівництва та обслуговування будівель громадських 

та релігійних організацій. 

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

 

29. Про внесення змін у рішення Олевської міської ради. 

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

 

30. /1650.Про внесення змін у  рішення сесій Олевської міської ради. 

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

 

31./1651. 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. 

 

32. Про погодження щодо надання Головним управлінням Держгеокадастру у 

Житомирській області дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки. 
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

33. Про прийняття до управління Олевської міської ради не переоформлених 

земельних часток (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради та надання дозволу на розроблення технічної документації 

із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарногосільськогосподарського виробництва з 

метою передачі у користування на умовах оренди. 

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

 

34. 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. 

 

35. /1652. Про припинення дії договорів оренди землі. 

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

 

36. /1653. Про припинення дії договорів оренди землі. 

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

 

37. /1654. 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. 

 

38. Про погодження щодо затвердження Головним управлінням Держгеокадастру 

у Житомирській області проєктів землеустрою та надання земельних ділянок у 

власність. 

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

 

39. /1655. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 

метою передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних 

часток(паїв) ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» на території Олевської міської ради. 

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

 



40. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність 

ля ведення особистого селянського господарства 

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

 

41. /1656. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з метою передачі їх в користування на умовах оренди. 

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

 

42. /1657. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення. 

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

 

43. /1658. 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. 

 

44. /1659. 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. 

 

45. /1660. 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. 

 

46./1661. Про укладання договорів оренди землі сільськогосподарського 

призначення (нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)),які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради. 

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

 

47. /1662. 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. 

 

48. /1663. 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 будівництва індивідуальних гаражів. 



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

 

49. /1664. 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 та для 

ведення особистого селянського господарства. 

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

 

50. /1665. 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. 

 

51. /1666. 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. 

 

52. /1667. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

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

 

53. /1668. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

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

 

54. /1669. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 

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

 

55./1670. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності та затвердження умов продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах).  

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

 

56. Про затвердження 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. 



 

57. /1671. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Варварівка Олевського району 

Житомирської області. 

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

 

58. /1672. Про внесення змін у рішення І сесії Олевської міської ради VІІ 

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

депутатських комісій  міської ради». 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

59. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження протоколу засідання конкурснщї комісії з 

присвоєння звання Почесний громадянин м. Олевськ. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 30 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1624 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про скасування розпорядження міського голови від 30 квітня 

2020 року №48-к про звільнення Шапорди В.М.  

Інформує: Бідюк С.М. – депутат міської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: Бідюк С.М., Гончар С.А., Фіц З.Р. – депутати міської ради,  

Шапорда В.М. (відео виступу до протоколу додається) 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 28 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1625 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року.  
 Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 28 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 



 /Рішення № 1626 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження рішень виконавчого комітету Олевської 

міської ради. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 28 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1627 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. 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»       - 29 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1628 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

громади. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 29 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1629 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про затвердження договору про внесення змін №1 до 

Кредитного договору ЕSC 13/18 між Північною екологічною фінансовою 

корпорацією та Олевською  міською радою. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1630 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: Омельчука Олега Васильовича, відповідно до ст. 59
1
 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 35 Закону України «Про запобігання 

корупції» повідомляю, що при розгляді питання про внесення змін до рішення 38 

сесії  Олевської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019 року № 1426 «Про 

преміювання, надання матеріальної допомоги і встановлення надбавок до 

посадового окладу міському голові порядку денного сесії міської ради у мене 

виникає конфлікт інтересів. 

Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у 

голосуванні.  

 

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до рішення 38 сесії  Олевської міської ради 

VІІ скликання від 19.12.2019 року № 1426 «Про преміювання, надання 

матеріальної допомоги і встановлення надбавок до посадового окладу 

міському голові». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 4 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 5 

 /Рішення № 1631 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до рішення І сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 23.01.2017 року № 16 «Про затвердження персонального 

складу виконавчого комітету». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 28 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1632 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до рішення 34 сесії Олевської міської ради 

VII скликання від 06.12.2018 року № 850 «Про затвердження Структури та 

штатної чисельності апарату Олевської міської ради  та її комунальних 

установ у новій редакції». 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 4 

 /Рішення № 1633 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 11. Про затвердження Положення про уповноважену особу з 

питань організації та проведення спрощених закупівель виконавчого 

комітету Олевської міської ради. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1634 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження Генерального плану c.  Варварівка 

Олевського району Житомирської області. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 27 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1635 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання грошової компенсації  за придбання шкільної та 

спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти. 

Інформує: Левченко В.П. – начальник відділу освіти, молоді та спорту міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 27 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1636 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження контрактної угоди № OLEV-1 та 

додаткової угоди  №1, укладених між ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» та 

Олевською міською радою. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 6 

 /Рішення № 1637 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін 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: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 1 

         «Проти»       - 3 

          «Утримались»  - 9 

                   «Не голосували» - 17 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про внесення змін до Статуту Копищенського дошкільного 

навчального закладу та затвердження його в новій редакції. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 9 

 /Рішення № 1638 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на передачу у господарське відання 

основних засобів та матеріалів.  

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» - 9 

 /Рішення № 1639 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про внесення змін та доповнень до рішення ХLIX сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 16.01.2020 року № 1480 «Про 

затвердження переліку об’єктів нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської ради, що можуть бути передані в 

оренду у 2020 році». 

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» - 9 

 /Рішення № 1640 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. 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»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 8 

 /Рішення № 1641 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання дозволу відділу культури Олевської міської ради 

на передачу в оренду об’єкта нерухомості та продовження терміну дії 

договорів оренди об’єктів нерухомості. 

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» - 8 

 /Рішення № 1642 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної 

комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності 

Олевської міської ради та складу аукціонної комісії. 

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» - 9 

 /Рішення № 1643 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади,що підлягають 

приватизації у 2020-2021 роках. 

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» - 8 

 /Рішення № 1644 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про внесення доповнень до Методики розрахунку орендної 

плати за майно територіальної громади міста Олевськ, яке передається в 

оренду. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 22 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 8 

 /Рішення № 1645 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про зменшення розміру орендної плати за нерухоме майно 

комунальної власності Олевської міської ради в період карантину, у зв’язку з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 11 

 /Рішення № 1646 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про приватизацію об’єктів малої приватизації комунальної 

власності Олевської міської ради, шляхом продажу на аукціоні без умов. 

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» - 9 

 /Рішення № 1647 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 26. Про приватизацію об’єкту малої приватизації нерухомого 

майна комунальної власності Олевської міської ради  шляхом викупу. 

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» - 10 

 /Рішення № 1648 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника дитячо-юнацької спортивної школи –комунального закладу 

позашкільної освіти Олевської міської ради Житомирської області. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 6 

         «Проти»       - 7 

          «Утримались»  - 4 

                   «Не голосували» - 13 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

отримання її у постійне користування для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 10 

 /Рішення № 1649 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про внесення змін у рішення Олевської міської ради. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 9 

         «Проти»       - 4 

          «Утримались»  - 8 

                   «Не голосували» - 9 

 

СЛУХАЛИ: 30.Про внесення змін у  рішення сесій Олевської міської ради. 

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

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 10 

 /Рішення № 1650 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 31. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 10 

 /Рішення № 1651 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 32.  Про погодження щодо надання Головним управлінням 

Держгеокадастру у Житомирській області дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 3 

         «Проти»       - 11 

          «Утримались»  - 5 

                   «Не голосували» - 11 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та надання 

дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо 

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

для ведення товарногосільськогосподарського виробництва з метою передачі 

у користування на умовах оренди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 2 

         «Проти»       - 9 

          «Утримались»  - 6 

                   «Не голосували» - 13 

 



СЛУХАЛИ: 34. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 2 

         «Проти»       - 10 

          «Утримались»  - 4 

                   «Не голосували» - 14 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про припинення дії договорів оренди землі. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 10 

 /Рішення № 1652 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про припинення дії договорів оренди землі. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 12 

 /Рішення № 1653 додається/ 

 

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

переоформлених  земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 10 

 /Рішення № 1654 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 38. Про погодження щодо затвердження Головним управлінням 

Держгеокадастру у Житомирській області проєктів землеустрою та надання 

земельних ділянок у власність. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 2 

         «Проти»       - 11 

          «Утримались»  - 5 

                   «Не голосували» - 12 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про надання дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) з метою передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток(паїв) ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» на території Олевської 

міської ради. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 10 

 /Рішення № 1655 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність ля ведення особистого селянського господарства. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 2 

         «Проти»       - 12 

          «Утримались»  - 3 

                   «Не голосували» - 13 

   

СЛУХАЛИ: 41. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі їх в користування на умовах оренди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 10 

 /Рішення № 1656 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 42. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 9 

 /Рішення № 1657 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 43. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 9 

 /Рішення № 1658 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 44. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 9 

 /Рішення № 1659 додається/ 

 

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

переоформлених земельних часток (паїв), які знаходяться в 

адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та укладання 

договорів оренди землі сільськогосподарського призначення. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 9 



 /Рішення № 1660 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 46. Про укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення (нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв)),які знаходяться в адміністративному 

підпорядкуванні Олевської міської ради. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 9 

 /Рішення № 1661 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 47. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 10 

 /Рішення № 1662 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 48. 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 будівництва індивідуальних 

гаражів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 10 

 /Рішення № 1663 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 49. 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 та для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 9 

 /Рішення № 1664 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 50. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 9 

 /Рішення № 1665 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 51. 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. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 9 

 /Рішення № 1666 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 52. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

часткову власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 



          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 11 

 /Рішення № 1667 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 53. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 12 

 /Рішення № 1668 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 54. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 12 

 /Рішення № 1669 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності та затвердження умов продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах).  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 12 

 /Рішення № 1670 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 56. Про затвердження 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. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 17 



         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 12 

 

СЛУХАЛИ: 57. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж населеного пункту с. Варварівка Олевського 

району Житомирської області. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 21 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 9 

 /Рішення № 1671 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 58. Про внесення змін у рішення І сесії Олевської міської ради 

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

складу депутатських комісій  міської ради». 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 10 

 /Рішення № 1672 додається/ 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1624 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження протоколу 

засіданя конкурсної комісії 

з визначення Почесний 

громадянин м. Олевськ 
 

Відповідно до Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Олевськ»  з метою виявлення і відзначення професіоналів своєї справи у різних 

галузях життєдіяльності м. Олевська та внесли значний особистий внесок у 

соціально-економічний та культурний розвиток міста, відповідно до Статуту 

Олевської міської об'єднаної територіальної громади, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з визначення переможця 

щорічного міського конкурсу Почесний громадянин міста Олевськ 

(додається). 

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

ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони 

здоровя та соціального захисту населення. 

 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК  



ПРОТОКОЛ 

комісії з визначення переможця щорічного міського конкурсу 

Почесний громадянин міста Олевськ 

 

м. Олевськ          20.05.2020 року  

 

Присутні 

Голова комісії: Демоквич Павло Теодозійович – депутат міської ради; 

Секретар комісії: Кручко Ганна Юзиківна – депутат міської ради; 

Члени комісії: 

1. Кльоц Ірина Василівна – начальник відділу культури; 

2. Бабиченко Олександр Миколайович – член виконкому; 

3.  Шибецький Василь Прокопович – член виконкому; 

4. Ковальчук Олександр Станіславович – заступник голови районної ради; 

5. Шинкар Анатолій Олександрович – заступник директора Олевської гімназії. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про визначення переможців щорічного міського конкурсу Почесний 

громадянин міста Олевськ. 

СЛУХАЛИ: Демковича П.Т. – голову комісії, який повідомив, що згідно 
положення про щорічний конкурс Почесний громадянин міста Олевськ, надійшли 

подання від організацій Олевської ОТГ щодо присвоєння даного звання жителям 

громади. 

 

 ВИРІШИЛИ: Присвоїти почесне звання Почесний громадянин міста Олевськ 

1. КАЗЮК Олег Васильович – головний лікар КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради, депутат Житомирської обласної ради. 

2. БАБИЧ  Василь Миколайович - МДП «Олевська районна друкарня» 

Голова комісії:         П.Демкович  

 

Секретар комісії:                                                                       Г. Кручко   

 

 

 



                                                                                                                     

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1625 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

  

Про скасуванння розпорядження 

міського голови від 30.04.2020 року 

№ 48-к «Про звільнення Шапорди В.М.» 

 

 

 Керуючись п. 15 ст. 26 та ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи норми частини другої статті 42, частини 

шостої статті 46, пунктів 1, 2 частини першої статті 50 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та висновки рішення Конституційного Суду 

України від 16.04.2019 року за № 7-рп/2009, беручи до уваги п.п. 3.1, 3.2 та 9.2 

Статут Комунальної установи «Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» 

Олевської міської ради, викладеного у новій редакції, затвердженого рішенням 

ХХХХІХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 18.04.2019 року за № 

1045, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати розпорядження Олевського міського голови від 30 квітня 2020 року 

№ 48-к «Про звільнення Шапорди В.М.». 

2. Олевському міському голові вчинити необхідні дії для реалізації положень 

визначених п. 1 цього рішення та вжити заходів з метою приведення у 

відповідність до вимог чинного законодавства України та рішень сесії Олевської 

міської ради актів передбачених п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



  

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1626 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної  

громади за І квартал 2020 року  

  

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади за  І квартал 2020 року (додається) по доходах 

в сумі 67 274 175,04 грн., по видатках – 66 714 007,84 грн., по фінансуванню 560 

167,20 грн., у тому числі: 

 - по загальному фонду бюджету: 

доходи у сумі 64 445 878,15 грн.; 

видатки у сумі 63 974 609,04 грн.; 

фінансування у сумі 471 269,11 грн.  

 

- по спеціальному фонду бюджету: 

доходи у сумі 2 828 296,89 грн.; 

видатки у сумі 2 739 398,80 грн.; 

фінансування у сумі 88 898,09 грн.  

 

 

Міський голова                                                     Олег ОМЕЛЬЧУК  

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


 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1627 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження рішень 

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 03.04.2020 року № 43 «Про внесення змін до міського бюджету 

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

- від 28.04.2020 року № 57 «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 № 43 

від 03.04.2020 року 

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 25 000,0 гривень згідно з додатком 1; 

         2) збільшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0119800 «Субвенція 

з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів», КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 

державного управління інших рівнів» на загальну суму 25 000,0 гривень згідно з 

додатком 1; 

3)  внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 2; 

4) внести зміни до субвенції з міського бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на 2020 рік згідно з 

додатком 3; 

5) внести зміни до розподілу витрат міського бюджету  на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 4. 

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 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 57 

від 28.04.2020 року 

Про внесення змін до міського  

бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2020 рік 

  
       Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Бюджетним кодексом України, відповідно до розпорядження голови 

Житомирської ОДА від 08.04.2020 року №247, рішення ХLІХ сесії VII скликання 

Радовельської сільської ради від 26.03.2020 року  №4 «Про внесення змін до 

сільського бюджету Радовельської сільської ради на 2020 рік”, 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) збільшити  доходи загального фонду на загальну суму 480 560  гривень 

згідно з додатками 1, 1.1; 

         2) збільшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0112144 

«Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» на 

загальну суму 428 900,0 гривень згідно з додатком 2; 

 

         3) збільшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0110180 «Інша 

діяльність у сфері державного управління» на загальну суму 18 000 гривень згідно 

з додатком 2; 

         4) збільшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0113104 

«Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 

на загальну суму 25 620 гривень згідно з додатком 2; 

 

          5) збільшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0113121 

«Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей 

та молоді» на загальну суму 8 040 гривень згідно з додатком 2; 

 



         6) зменшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0114082 «Інші 

заходи в галузі культури і мистецтва» на загальну суму 66 000 гривень згідно з 

додатком 2; 

 

         7) збільшити видатки загального фонду по КТПКВКМБ 0112010 

«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КЕКВ 2610 

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

загальну суму 49 000 гривень згідно з додатком 2; 

 

8)  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 17 000 гривень згідно 

з додатком 2; 

 

9)  внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 3; 

 

10) внести зміни до розподілу витрат міського бюджету  на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 4. 

 

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.     

                     

Перший заступник міського голови                       Олександр НІКОЛАЙЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1628 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 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», від 20.03.2020 року 

№1577 «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 264 217 100 гривень, 256 442 750 гривень, 7 774 

350 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 259 966 560 гривень, 252 192 210 

гривень, 7 774 350 гривень. 

1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 274 933 742 гривень, 251 749 271 гривень, 

23 184 471 гривень замінити,  відповідно, цифрами 270 683 202 гривень, 247 498 

731 гривень, 23 184 471 гривень. 

1.3.   Підпункт 6  пункту 1 викласти у такій редакції: «6) Резервний фонд 

міського бюджету у розмірі 5 000 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків 

загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом». 

1.6.  У пункті  6 цифри 21 140 507 гривень   замінити відповідно цифрами 21 088 

351 гривень. 

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

3. Додатки 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.2, 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 

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


 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1629 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 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: 

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

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

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

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

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

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

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

 *****на лікування чоловіка – 3 000,0 гривень; 

 *****на лікування – 3000,0 гривень; 

 *****на лікування – 3000,0 гривень. 

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

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

розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1630 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження договору про 

внесення змін №1 до Кредитного 

договору ЕSC 13/18 між Північною 

екологічною фінансовою корпорацією 

та Олевською  міською радою 

 

На виконання рішень сесії Олевської міської ради від 09.08.2018 р. №715 та 

від 21.12.2018 р. №888 «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування 

інвестиційного проекту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 

Олевської об’єднаної територіальної громади», керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

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

та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити договір від 13.03.2020 року про внесення змін №1 до Кредитного 

договору ESC 13/18 від 31.12.2018 між Північною екологічною фінансовою 

корпорацією  та Олевською міською радою на суму 12 500 000,00 грн. 

 

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

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

та заступника міського голови з питань економічного розвитку, інвестицій, 

земельних відносин та комунальної власності Ніколайчука О.В. 

 

 

 

Міський голова                                                     Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1631 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про внесення змін до рішення ХLVІІІ сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання 

від 19.12.2019 року № 1426 «Про преміювання, 

надання матеріальної допомоги і встановлення 

надбавок до посадового окладу міському голові» 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 9 березня 2006 

року № 268  «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», 

керуючись ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 

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

а також керуючись Положенням про преміювання праці виконавчого апарату 

міської ради, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 19.12.2019 року № 1426 «Про преміювання, надання матеріальної 

допомоги і встановлення надбавок до посадового окладу міському голові» 

виклавши п.4 у наступній редакції: 

4.  Преміювати міського голову з 01 червня 2020 року, відповідно до його 

особистого вкладу в загальні результати роботи в розмірі 80 % до посадового 

окладу. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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  № 1632 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про внесення змін до рішення І сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 23.01.2017 року 

№ 16 «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету» 

 

У зв’язку з виробничою необхідністю, відповідно до п. 3 ст. 26, ст. 51 

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

 

ВИРІШИЛА: Внести зміни до рішення І сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 21.05.2020 року  № 16 «Про затвердження персонального складу 

виконавчого комітету», а саме: 

1.1. Вивести зі складу виконавчого комітету в.о. старости с. Зубковичі Мирончук 

Марину Василівну та в.о. старости с. Майдан Кравчук Олену Адамівну. 

1.2. Ввести до складу виконавчого комітету міської ради діловода с. Зубковичі – 

Павленко Ольгу Миколаївну та діловода с. Майдан Буднік Наталію Петрівну.   

 

 

Міський голова         Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1633 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 
 

Про внесення змін до рішення XXXIV сесії  

Олевської міської ради VII скликання 

від 06.12. 2018 року № 850 «Про затвердження  

Структури та штатної чисельності апарату  

Олевської міської ради  та її комунальних 

установ у новій редакції» 

 

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

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

міської ради,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

ВИРІШИЛА : 

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

від 06.12.2018 року № 850 «Про затвердження Структури та штатної чисельності 

апарату Олевської міської ради та її комунальних установ у новій редакції», а 

саме: 

 - вивести із структури відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності виконавчого апарату міської ради одну 

штатну одиницю - спеціаліст 1 категорії відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності; 

 - ввести в структуру штату виконавчого апарату міської ради одну штатну 

одиницю – головний спеціаліст з публічних закупівель.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Русина Ю.Г. 

 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1634 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження  Положення про уповноважену особу  

з питань організації та проведення спрощених закупівель 

виконавчого комітету Олевської міської ради 

 

Відповідно до п.35 ч. 1 ст.1, ст.3, ст.11, ст.14 Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих 

актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 30 березня 2016 року №557 «Про 

затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену 

особу (осіб)» та з метою організації та проведення закупівель на засадах 

об’єктивності та неупередженості, здійснення заходів щодо оприлюднення в 

електронній системі закупівель необхідної інформації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань організації та 

проведення спрощених закупівель виконавчого комітету Олевської міської ради, 

відповідно до додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Юрія Русина та постійну комісію міської ради 

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

(Юрій Шевчук). 

 

 

Міський голова                       Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
Додаток  

до рішення LІІІ сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 21.05.2020 року 

№1634 «Про затвердження  положення 

про уповноважену особу з питань 

організації та проведення спрощених 

закупівель виконавчого комітету 

Олевської міської ради» 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про уповноважену особу з питань організації та проведення спрощених 

закупівель виконавчого комітету Олевської міської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення про уповноважену особу з питань організації та проведення 

спрощених закупівель виконавчого апарату Олевської міської ради (далі – Положення) 

розроблено відповідно до ст. ст. 11 і 14 Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

вдосконалення публічних закупівель» (далі – Закон) та Наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 р. №557«Про затвердження 

Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)». 

Положення визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади 

діяльності уповноваженої особи, а також її права, обов’язки та відповідальність. 

1.2. Уповноважена особа – службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником 

виконавчого апарату і визначена відповідальною з питань організації та проведення 

спрощених закупівель згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» власного 

розпорядчого рішення. 

1.3. Метою діяльності уповноваженої особи (далі – особа) є організація та проведення 

спрощеної закупівлі товарів, робіт і послуг на засадах об’єктивності та неупередженості. 

1.4. Спрощена закупівля – придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість 

яких дорівнює або перевищує 50 тис. гривень та є меншою 200 тис. гривень для товару 

(товарів), послуги (послуг), та 1,5 мільйона гривень для робіт, якщо інше не передбачено 

Законом. 

1.5. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Законом України «Про публічні 

закупівлі», іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та 

даним Положенням. 

2. Засади діяльності та вимоги до уповноваженої  особи 

2.1. Уповноважена особа призначається розпорядженням міського голови. 

2.2. Розпорядженням міського голови може бути призначено декілька уповноважених 

осіб, за умови, що кожна з таких осіб буде відповідальною за організацію та проведення 

конкретних спрощених закупівель. 

2.3. У разі призначення кількох уповноважених осіб, розмежування їх повноважень та 

обов’язків визначається розпорядженням міського голови. 

2.4. На період відсутності уповноваженої особи її обов’язки виконує інша уповноважена 

особа, відповідно до розпорядження міського голови. 

2.5. У разі визначення двох і більше уповноважених  осіб, радою може бути прийняте 

рішення щодо створення відповідного окремого структурного підрозділу та, відповідно 



до розпорядження міського голови, призначено керівника, який організує роботу такого 

підрозділу. 

2.6. Уповноважена особа повинна мати: 

-  вищу освіту, як правило юридичну або економічну; 

-  не менше одного року досвіду роботи у сфері закупівель. 

2.7. Уповноважена особа для здійснення своїх функцій, визначених Законом, 

підтверджує свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних 

закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу, шляхом проходження безкоштовного 

тестування. 

2.8. У залежності від обсягів та предмета закупівлі уповноваженій особі доцільно 

орієнтуватися в одному чи декількох питаннях: 

- в основах сучасного маркетингу, кон’юнктурі ринків товарів, робіт і послуг та 

факторах, що впливають на її формування, а також джерелах інформації про ринкову 

кон’юнктуру; 

- у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робіт і послуг, які закуповуються 

виконавчим комітетом; 

- у видах, істотних умовах та особливостях укладення догорів про спрощену закупівлю 

товарів, робіт і послуг тощо. 

2.9. Не можуть визначатися уповноваженими особами посадові особи та представники 

учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, 

обласної ради. 

2.10. Не може бути визначена уповноваженою особа, залучена замовником (у разі такого 

залучення) за договором про надання послуг для проведення спрощених закупівель. 

2.11. Оплата праці уповноваженої особи здійснюється на підставі Законів та інших 

нормативно-правових актів України, згідно штатного розпису.  

2.12. Під час користування електронною системою закупівель уповноважена особа 

вносить до електронної системи закупівель персональні дані, надає згоду на їх обробку 

та оновлює такі дані у разі їх зміни. 

2.13. Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно створювати 

конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників спрощеної 

закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість ухвалення 

рішень щодо вибору переможця спрощеної закупівлі. 

        Для цілей Закону «Про публічні закупівлі» конфліктом інтересів вважається 

наявність приватного інтересу у працівника замовника чи будь-якої особи або органу, 

які діють від імені замовника і беруть участь у проведенні спрощеної закупівлі або 

можуть вплинути на результати цієї спрощеної закупівлі, що може вплинути на 

об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи 

невчинення дій під час проведення процедури спрощеної закупівлі, та/або наявність 

суперечності між приватним інтересом працівника замовника чи будь-якої особи або 

органу, які діють від імені замовника і беруть участь у проведенні спрощеної закупівлі 

та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність 

або неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час 

проведення спрощеної закупівлі. 



2.14. Уповноважена особа під час організації та проведення спрощеної закупівлі 

повинна забезпечити об’єктивність та неупередженість процесу організації та 

проведення спрощених закупівель в інтересах виконавчого комітету. 

 

3. Права, обов’язки та відповідальність уповноваженої особи 

3.1.  Уповноважена особа: 

- планує закупівлі та формує річний план спрощених закупівель в електронній системі 

закупівель; 

- проводить спрощені закупівлі; 

- забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця 

спрощеної закупівлі; 

- забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів питань 

публічних закупівель, визначених  Законом; 

- забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для 

виконання вимог Закону; 

- здійснює інші дії, передбачені цим Законом.  

3.2. Уповноважена особа має право: 

- брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, 

що будуть закуповуватися; 

- ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб 

структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета 

закупівлі, оцінки поданих пропозицій, підготовки проектів договорів тощо; 

- приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема договору про закупівлю 

з метою забезпечення його відповідності умовам спрощеної закупівлі, та підписувати в 

межах своєї компетенції відповідні документи; 

- вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та 

документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з організацією та 

проведенням спрощеної закупівлі; 

- брати участь у проведенні нарад, зборів з питань, пов’язаних з функціональними 

обов’язками уповноваженої особи; 

- давати роз’яснення і консультації структурним підрозділам замовника в межах своїх 

повноважень з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи; 

- пройти навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі 

дистанційне в Інтернеті. 

- здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

3.3. Рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати 

прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою. 

3.4. Для підготовки оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимог до 

предмета закупівлі за розпорядженням міського голови уповноважена особа може 

залучати інших працівників виконавчого апарату. 

3.5. За розпорядженням міського голови може утворюватися робоча група у складі 

працівників виконавчого апарату для розгляду пропозицій учасника спрощеної 

закупівлі. У разі утворення робочої групи уповноважена особа є її головою та 

організовує її роботу. Рішення робочої групи має дорадчий характер. 

3.6. Уповноважена особа зобов’язана: 



- організовувати та проводити спрощені закупівлі; 

- забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця; 

- дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення; 

- здійснювати інші дії, передбачені Законом. 

3.7. Уповноважена особа персонально відповідає: 

- за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;  

- за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі 

Уповноваженого органу; 

- за порушення вимог, визначених Законом у сфері публічних закупівель. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1635 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження Генерального плану 

c. Варварівка Олевського району 

Житомирської області 

 

         Розглянувши містобудівну документацію «Генеральний план с. Варварівка 

Олевського району Житомирської області» розроблений ДП «Український 

науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва», відповідно до 

статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись 

ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план с. Варварівка 

Олевського району Житомирської області» та в складі комплексу містобудівної 

документації: 

        1.1.  План зонування території с. Варварівка. 

        1.2.  Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони); 

        1.3.  Охорона навколишнього та природного середовища 

        2. Оприлюднити дане рішення в офіційних засобах масової інформації. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1636 

LІІІ сесія                          VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про надання грошової компенсації  

за придбання шкільної та спортивної  

форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим  

батьківського піклування, які навчаються  

у закладах загальної середньої освіти 

 

Відповідно до пп. 1 п. «а» ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пп.5 п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 

05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування», з метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити, що забезпечення безплатно шкільною і спортивною формами дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою 

(піклуванням), на період навчання у загальноосвітній школі, здійснюється 

шляхом надання грошової компенсації законним представникам дітей. 

2. Затвердити Порядок надання грошової компенсації для придбання шкільної та 

спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, 

що перебувають під опікою (піклуванням), які навчаються у закладах загальної 

середньої освіти, згідно з додатком.  

3. Установити розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти з 

числа учнів 1-11 класів на придбання шкільної та спортивної форм у розмірі 

1500,00 гривень на кожну дитину. 

4. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради  забезпечити виплату 

грошової компенсації для придбання шкільної і спортивної форм дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають під опікою 

(піклуванням), які навчаються у закладах загальної середньої освіти, в межах 

коштів передбачених в міському бюджеті на фінансування загальної середньої 

освіти на відповідний рік. 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради (Левченко Валерій). 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з 

гуманітарних питань та соціальної політики Осипчука Якова та постійну комісію 



міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, питань 

охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

Міський голова         Олег ОМЕЛЬЧУК  



ПОРЯДОК  

надання грошової компенсації для придбання шкільної і спортивної форм 

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування,  

що перебувають під опікою (піклуванням), які навчаються у закладах 

загальної середньої освіти   

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання грошової компенсації для 

придбання шкільної і спортивної форм дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), які 

навчаються у закладах загальної середньої освіти (далі – діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування). 

2. Заклади загальної середньої освіти щороку до 01 серпня подають до 

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради списки дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

3. Законні представники дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, подають заяву на ім’я начальника відділу освіти, молоді та спорту про 

надання грошової компенсації за придбану шкільну та спортивну форми до 01 

вересня. 

3.1. У заяві зазначаються: 

3.1.1. Інформація про законного представника дитини (прізвище, ім’я та по 

батькові, місце реєстрації проживання). 

3.1.2. Інформація про дитину-сироту чи дитину, позбавлену батьківського 

піклування (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік народження, статус). 

3.1.3. Реквізити рахунку в уповноваженому банку для перерахування 

грошової компенсації. 

3.2. До заяви додаються: 

3.2.1. Копії свідоцтва про народження (паспорта) дитини-сироти чи дитини, 

позбавленої батьківського піклування. 

3.2.2. Копії паспорта та реєстраційного номера облікової кратки платника 

податків – законного представника дитини. 

3.2.3. Документи, які підтверджують придбання шкільної та спортивної 

форм (накладна, товарний чек тощо). 

4. Грошова компенсація за придбану шкільну та спортивну форми 

перераховується законному представнику дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування, на підставі пред’явлених документів про фактичне 

придбання, але не більше граничного розміру, визначеного в пункті 3 рішення. 

5. Грошова компенсація для придбання шкільної та спортивної форми 

дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, виплачується один 

раз на рік. 

 

 

Секретар ради         Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 



                                                                                                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1637 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження контрактної угоди № OLEV-1 

та додаткової угоди  №1, укладених між  

ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ» та Олевською міською радою 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи рекомендації засідання  постійної комісії міської ради з 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити контрактну угоду № OLEV-1, укладену між  ТОВ «Дорстрой 

Монтаж Київ» та Олевською міською радою на суму 11 949 300,00 грн. 

(одинадцять мільйонів дев’ятсот сорок дев’ять тисяч триста гривень 00 копійок), а 

також додаткову угоду №1 на суму 13 185 972,92 грн. (тринадцять мільйонів сто 

вісімдесят п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят дві гривні 92 копійки). 

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

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

(Юрій Шевчук) та першого заступника міського голови з питань економічного 

розвитку, інвестицій та земельних відносин Олександра Ніколайчука. 

 

 

 

Міський голова                                                                     ОЛЕГ ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1638 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 

 

Про внесення змін до Статуту Копищенського дошкільного  

навчального закладу та затвердження його в новій редакції 

 

Розглянувши лист директора Копищенського дошкільного навчального 

закладу Ольги Невойт, відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України», керуючись ст.57 Господарського Кодексу 

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

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Статуту Копищенського дошкільного навчального закладу, 

змінивши поштову адресу закладу з «11010, Житомирська область, Олевський 

район, село Копище, вулиця Партизанська, будинок 50А» на «11010, 

Житомирська область, Олевський район, село Копище, вулиця Партизанська, 

будинок 50Б». 

2. Затвердити Статут Копищенського дошкільного навчального закладу у новій 

редакції. 

3. Доручити директору Копищенського дошкільного навчального закладу Ользі 

Невойт здійснити заходи щодо державної реєстрації Статуту у новій редакції, у 

відповідності до вимог чинного законодавства України, з урахуванням 

вищезазначених змін. 

4. 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  № 1639 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 

 

Про надання дозволу на передачу у господарське 

відання основних засобів та матеріалів  

 

З метою оптимізації матеріально-технічної бази Олевської міської ради, 

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

керуючись рішенням ХХІХ сесії Олевської міської ради VII скликання від 

05.07.2018 року № 672 «Про затвердження Положення про передачу в оперативне 

управління та господарське відання майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на передачу у господарське відання товариству з обмеженою 

відповідальністю «Олевське орендне підприємство теплових мереж» основних 

засобів та матеріалів, а саме: лічильника води турбінного WPK 80 у кількості 1 

шт., інвентарний номер  111307644, первісною вартістю  5898, 98,00 грн. (п’ять 

тисяч вісімсот дев’яносто вісім) гривень  98 копійок, знос – 2994,99 грн. (дві 

тисячі дев’ятсот дев’яносто чотири) гривні 99 копійок. 

2. Доручити виконавчому апарату Олевської міської ради здійснити передачу у 

відповідності до чинного законодавства та укласти договір про закріплення 

майна, що перебуває у комунальній власності Олевської міської ради, на праві 

господарського відання. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти 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  № 1640 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення ХLIX сесії  

Олевської міської ради VІІ скликання від 16.01.2020 року  

№ 1480 «Про затвердження переліку об’єктів нерухомого  

майна, що належить до комунальної власності Олевської  

міської ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році» 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, Закону України «Про оренду 

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

самоврядування в Україні», рішенням ХLIX сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 16.01.2020 року № 1480 «Про затвердження переліку об’єктів 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році», рішенням LІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 20.02.2020 року № 1539 «Про внесення 

змін та доповнень до рішення ХLIX сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 16.01.2020 року № 1480 «Про затвердження переліку об’єктів нерухомого 

майна, що належить до комунальної власності Олевської міської ради, що можуть 

бути передані в оренду у 2020 році», а також враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, 

транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до рішення ХLIX сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 16.01.2020 року №1480 «Про затвердження переліку об’єктів 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році» (з наступними змінами і 

доповненнями), доповнивши його об’єктом нерухомого майна, згідно з додатком. 

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

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

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

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Віктор Осипчук). 

 

Міський голова                                    Олег ОМЕЛЬЧУК 

 



Додаток 

до рішення LІІІ сесії Олевської міської ради VII скликання  

від 21.05.2020 року №1640  «Про внесення змін та доповнень  

до рішення ХLIX сесії Олевської міської ради VІІ скликання  

від 16.01.2020 року № 1480 «Про затвердження переліку 

об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської ради, що можуть бути передані в 

оренду у 2020 році» (з наступними змінами і доповненнями)» 

 

ПЕРЕЛІК І типу 

об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської 

міської ради, що можуть бути передані в оренду у 2020 році 

№ Найменування майна Площа Адреса орендованого майна 

1. 

Приміщення в нежитловій будівлі Будинку 

культури, яке знаходиться на балансі 

відділу культури, молоді та спорту 

Олевської міської ради 

5,65 м
2
 

вул.Гагаріна, 61В,  

с.Лопатичі,  

Олевського району, 

Житомирської області 

 

 

 

Секретар ради                                                                                 Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1641 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 

 

Про продовження терміну дії 

договору оренди об’єкта нерухомості 

 

 Розглянувши заяву ФОП Федорчук Катерини Хомівни від 14.05.2020 року 

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 майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської ради від 19.07.2017 року №1, а саме: нежитлового 

приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі, загальною площею 22,8 

м
2
, за адресою: вул. Княгині Ольги, 1, м.Олевськ, Житомирської області з ФОП 

Федорчук Катериною Хомівною, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною 

платою встановленої на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої 

договором, що продовжується, шляхом укладання Додаткової угоди. 

2. Уповноважити міського голову Олега Омельчука підписати Додаткову угоду до 

договору оренди майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради від 19.07.2017 року №1. 

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  № 1642 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 

 

Про надання дозволу відділу культури Олевської  

міської ради на передачу в оренду об’єкта  

нерухомості та продовження терміну дії  

договорів оренди об’єктів нерухомості 

 

 Розглянувши листи начальника відділу культури Олевської міської ради 

Ірини Кльоц від 15.05.2020 року №58/1, від 15.05.2020 року №58/2 щодо 

продовження дії договору оренди нерухомого майна та від 15.05.2020 року №58/3 

щодо передачі в оренду нерухомого майна, 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 відділу культури Олевської міської ради: 

1.1.  Передати в оренду об’єкт нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської ради, а саме: приміщення в нежитловій 

будівлі Будинку культури, загальною площею 5,65 м
2
, що знаходиться за адресою: 

вул.Гагаріна, 61, с.Лопатичі, Олевського району, Житомирської області, для 

розміщення телекомунікаційного обладнання. Провести дану процедуру 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

1.2.  Продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна від 

01.09.2017 №5, а саме: приміщення в нежитловій будівлі сільського клубу, 

загальною площею 14,8 м
2
, за адресою: вул.Сергія Шепетька, 15А, с.Сущани, 

Олевського району, Житомирської області з ФОП Марією Юхимівно Гончар, 

терміном на 2 роки 11 місяців, шляхом укладання Додаткової угоди, згідно вимог 

чинного законодавства; 

1.3.  Продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна від 

04.08.2017 №4, а саме: приміщення в нежитловій будівлі сільського клубу, 

загальною площею 18,0 м
2
, за адресою: вул.Перемоги, 21, с.Ковалівка, Олевського 

району, Житомирської області з комунальним некомерційним підприємством 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, 

терміном на 2 роки 11 місяців, шляхом укладання Додаткової угоди, згідно вимог 

чинного законодавства. 



2. Надати дозвіл начальнику відділу культури Олевської міської ради Ірині Кльоц  

укласти та підписати Договір про передачу в оренду нерухомого майна та 

Додаткові угоди щодо продовження Договорів оренди нерухомого майна. 

3. Надати копії підписаних та затверджених Олевською міською радою Договору 

та Додаткових угод 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  № 1643 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження Положення про діяльність 

аукціонної комісії для продажу об'єктів малої 

приватизації комунальної власності Олевської 

міської ради та складу аукціонної комісії 

 

З метою організації та проведення процедур продажу комунального майна 

Олевської міської ради керуючись  ст. 26 та ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ч.4 ст.15 Закону України «Про приватизацію 

державного та комунального майна» та враховуючи висновок постійної комісії 

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

розвитку,  міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 

малої приватизації комунальної власності Олевської міської ради згідно Додатку 

1. 

2. Затвердити склад аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації 

комунальної власності Олевської міської ради, які підлягають приватизації згідно  

Додатку 2. 

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

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

Шевчук). 

 

 

Міський голова                           Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1 

      до рішення LІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 21.05.2020 року № 1643  «Про 

затвердження Положення про діяльність 

аукціонної комісії для продажу об'єктів малої 

приватизації комунальної власності Олевської 

міської ради та складу аукціонної комісії» 
 

 

Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу  

об'єктів малої приватизації комунальної власності  

Олевської міської ради. 

 

I. Загальні положення 

1. Це Положення, розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону 

України "Про приватизацію державного і комунального майна", визначає порядок 

утворення аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної 

власності Олевської міської ради (далі - Комісія), її повноваження, права та 

порядок роботи. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Фонду державного 

майна України, рішеннями Олевської міської ради та цим Положенням. 

ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження 

1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється Олевською 

міською радою для продажу об’єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів 

з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта. 

2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб, які є представниками 

Олевської міської ради. 

У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу 

спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств та/або 

господарських товариств тощо. 

3. Основні принципи діяльності комісії: 

-дотримання вимог законодавства; 

-колегіальність прийнятих рішень; 

-професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення 

втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади). 

4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням сесії. 

Голова комісії, заступник голови комісії та секретар призначаються із працівників 

Олевської міської ради. 

На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його 

повноваження покладаються на заступника голови комісії. 

5. До основних повноважень комісії належать: 

-розроблення умов продажу та їх подання на затвердження сесії Олевської міської 

ради; 

-визначення стартової ціни; 

-визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни; 

-розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону. 

ІІІ. Порядок роботи комісії 



1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії. 

2. Організаційною формою роботи комісії є засідання. 

3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» 

або «проти»), результати якого заносяться до протоколу. 

4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох 

третин складу її членів. 

5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії 

приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У 

разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним. 

6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються 

всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються 

на затвердження до Олевської міської ради. 

7. Секретар комісії забезпечує: 

-підготовку матеріалів для розгляду комісією; 

-виконання доручень голови комісії; 

-підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії. 

8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії. 

У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання 

комісії переноситься на інший день. 

9. Діяльність комісії припиняється рішенням сесії Олевської міської ради. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення LІІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 21.05.2020 року №1643 «Про 

затвердження Положення про діяльність 

аукціонної комісії для продажу об'єктів малої 

приватизації комунальної власності Олевської 

міської ради та складу аукціонної комісії» 
 

 

Склад аукціонної комісії 

для продажу об'єктів малої приватизації  

комунальної власності Олевської міської ради. 

 

 

Ніколайчук Олександр 

Володимирович 

 

 

Ковальчук Олег Борисович               

- заступник міського голови з питань 

економічного розвитку, інвестицій та 

земельних відносин, голова комісії 
 

начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності, заступник голови 

комісії 

Іванченко Олена Петрівна - спеціаліст відділу економічного 

розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності, 
секретар комісії 
 

Члени комісії: 

 

Скороход Світлана 

Володимирівна 

- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 

та звітності 

 

Бабич Ірина Вікторівна 

 

- 

 

головний спеціаліст юридичного відділу 

Кручко Ганна Юзиківна - депутат міської ради (за згодою) 

Атанов Микола Олександрович - депутат міської ради (за згодою) 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО 
 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1644 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 
 

Про затвердження переліку об’єктів  

комунальної власності Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади, 

що підлягають приватизації у 2020-2021 роках  
 

З метою здійснення ефективного порядку підготовки об’єктів комунальної 

власності об’єднаної територіальної громади до приватизації, керуючись Законом 

України «Про приватизацію державного та комунального майна», Законом 

України «Про оренду державного та комунального майна», Цивільним кодексом 

України, Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України, п.30 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2020-2021 роках 

(далі  Перелік), додається. 

2. Опублікувати Перелік об’єктів комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації у 2020-2021 

роках, на офіційному веб-сайті Олевської міської ради та в електронній торговій 

системі «Prozorro. Продажі» протягом п’яти робочих днів з дня прийняття даного 

рішення. 

3. Визначити Олевську міську раду Житомирської  області  органом приватизації 

об’єктів комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної  громади. 

4. Органу приватизації здійснювати заходи по приватизації об’єктів, що 

підлягають приватизації, відповідно до вимог законодавства України та цього 

рішення. 

5. Уповноважити міського голову Олега Омельчука від імені Олевської міської 

ради на підписання документів при здійсненні процедур приватизації. 

6. Рішення XXXVIII сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 

року №998 «Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності, що підлягають приватизації» та рішення LI сесії Олевської міської ради 

VII скликання від 20.02.2020 року № 1545«Про надання дозволу КП «Олевська 

цетральна аптека №32» Олевської міської ради на приватизацію об’єктів малої 

приватизації окремого майна комунальної власності Олевської міської ради, 

шляхом продажу на аукціоні» вважати такими, що втратили чинність. 



7. 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 LIІІ сесії Олевської міської ради VII скликання  

від 21.05.2020 року №1644 «Про затвердження переліку 

об’єктів комунальної власності Олевської міської  

об’єднаної територіальної громади, що підлягають 

приватизації у 2020-2021 роках»  

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів нерухомого майна комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають 

приватизації в 2020-2021 роках 
№

 

з/

п 

Найменування 

об’єкта 

Балансоутримувач Місце знаходження 

об’єкта 

 

Площа 

 

Спосіб приватизації 

    

1 Автомобіль  

ВАЗ 21150 

КП «Олевська центральна 

аптека №32» Олевської міської 

ради 

 

вул. Володимирська, 9, 

м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

- Приватизація шляхом 

продажу на аукціоні без умов 

2 Автомобіль  

ВАЗ 2121 

КП «Олевська центральна 

аптека №32» Олевської міської 

ради 

 

вул. Володимирська, 9, 

м. Олевськ, 

Житомирської обл. 

- Приватизація шляхом 

продажу на аукціоні без умов 

3 ½ частини 

нежитлового 

приміщення 

павільйону 

КУ «Територіальний центр 

соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» 

Олевської міської ради 

 

вул.Свято-

Воздвиженська, 2А, 

м.Олевськ, 

Житомирської обл. 

100,1 м
2
 Приватизація шляхом викупу 

 

 

 

Секретар ради                                        Віталій ШЕЙКО 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1645 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 

 

Про внесення доповнень до Методики розрахунку 

орендної плати за майно територіальної  

громади міста Олевськ, яке передається в оренду 

 

           Розглянувши лист в.о. директора КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської ради 

Владислава Мельника від 02.03.2020 року №101, відповідно до Податкового 

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

постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про методику 

розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до п.25 додатку 3 рішення XXXVIII сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 14.03.2019 року № 1000 «Про затвердження 

Положення про оренду майна територіальної громади міста Олевськ, Порядку 

проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста 

Олевськ, Методики розрахунку орендної плати за майно територіальної громади 

міста Олевськ, яке передається в оренду, Типового договору про передачу майна 

міста Олевськ у новій редакції», доповнивши наступним змістом: «Орендна 

плата, розрахована за цією Методикою, перераховується 100% комунальній 

установі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Олевської міської. 

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

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

розвитку (Юрія Шевчука). 

 

 

Міський голова                                                         Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1646 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 

 

Про зменшення розміру орендної плати  

за нерухоме майно комунальної власності  

Олевської міської ради в період карантину,  

у зв’язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19,  

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 

 

Розглянувши лист в.о. директора КУ «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської ради Владислава 

Мельника від 13.04.2020 року №135, лист завідувачки КП «Олевська центральна 

аптека №32» Олевської міської ради Лариси Денисюк від 02.04.2020 року №30, 

лист громадянина Сергія Єгорова від 01.04.2020 року, заяву ФОП Перев’язко 

Галини Олексіївни від 08.05.2020 року, заяву ФОП Козачок Олени Стефанівни від 

15.05.2020 року, відповідно п.14 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» 

Цивільного кодексу України (зі змінами і доповненнями) з моменту встановлення 

карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року № 211 (з 

наступними змінами і доповненнями) та враховуючи висновок постійної комісії 

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

розвитку,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Зменшити розмір орендної плати за нерухоме майно комунальної власності 

Олевської міської ради в період карантину, у зв’язку з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до 

встановлених чинним законодавством обмежень, з 12 березня 2020 року по 11 

травня 2020 року, а саме: 

1.1. На 50% від місячної орендної плати ФОП Твержияну Віктору 

Володимировичу, який орендує нежитлове приміщення 1/2 павільйону, 

загальною площею 100,1 м
2
, яке розміщене за адресою: вул.Свято-

Воздвиженська, 2А, м.Олевськ, Житомирської обл. та перебуває на балансі 

КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради (мета використання – 

розміщення кафе); 

1.2. На 50% від місячної орендної плати ФОП Ліпею Андрію 

Миколайовичу, який орендує нежитлове приміщення на першому поверсі 

двоповерхової будівлі, загальною площею 26,7 м
2
, яке розміщене за 



адресою: вул.Володимирська, 9, м.Олевськ, Житомирської обл. та перебуває 

на балансі КП «Олевська центральна аптека №32»  Олевської міської ради 

(мета використання – надання медичних послуг); 

1.3. На 50% від місячної орендної плати громадянину Єгорову Сергію 

Олександровичу, який орендує нежитлові приміщення на першому поверсі 

двоповерхової будівлі, загальною площею 13,4 м
2
, які розміщені за адресою: 

вул.Княгині Ольги, 1, м.Олевськ, Житомирської обл. та перебуває на 

балансі Олевської міської ради (мета використання – надання правової 

допомоги); 

1.4. На 50% від місячної орендної плати ФОП Перев’язко Галині Олексіївні, 

яка орендує приміщення підвалу в нежитловій двоповерховій 

адміністративній будівлі, загальною площею 43,7 м
2
, які розміщені за 

адресою: вул.Володимирська, 2, м.Олевськ, Житомирської обл. та перебуває 

на балансі Олевської міської ради (мета використання – здійснення 

торгівельної діяльності); 

1.5. На 50% від місячної орендної плати ФОП Козачок Олені Стефанівни, 

яка орендує приміщення в нежитловій будівлі стоматологічної поліклініки, 

загальною площею 19,3 м
2
, які розміщені за адресою: пров.Промисловий, 2, 

м.Олевськ, Житомирської обл. та перебуває на балансі комунального 

некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради (мета використання – надання стоматологічних послуг). 

2. Надати дозвіл відділам бухгалтерського обліку та звітності структурних 

підрозділів Олевської міської ради, які зазначені в даному рішенні, зробити 

перерахунок орендної плати за нерухоме майно комунальної власності Олевської 

міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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  № 1647 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 

 

Про приватизацію об’єктів малої приватизації  

комунальної власності Олевської міської  

ради, шляхом продажу на аукціоні без умов 

 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

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

«Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 

приватизації та визначення додаткових умов продажу», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року №432 (із змінами) та 

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Приватизувати об’єкти малої приватизації комунальної власності Олевської 

міської ради, шляхом продажу на аукціоні без умов, згідно з додатком. 

2. Приватизацію об’єктів малої приватизації комунальної власності Олевської 

міської ради здійснити відповідно до вимог чинного законодавства; кошти, що 

надійдуть від аукціону спрямувати до міського бюджету. 

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

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(Юрій Шевчук). 

 

 

Міський голова                           Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення LIІІ сесії Олевської міської ради VII скликання від 

21.05.2020 року № 1647«Про надання дозволу КП «Олевська 

цетральна аптека №32» Олевської міської ради на приватизацію 

об’єктів малої приватизації окремого майна комунальної власності 

Олевської міської ради, шляхом продажу на аукціоні» 

 

№

 

з/

п 

Наймену

вання 

Рік 

випуску 

(рік 

введенн

я 

в 

експлуа

тацію) 

Реєстра

ційний 

номер 

Номер об’єкта Інформація 

про 

проведення 

модернізації

, 

модифікації

, добудови, 

реконструк

ції 

Первісна 

(переоцінен

а) вартість 

(грн) 

Сума 

нарахован

ого зносу 

(грн) 

Залишков

а вартість 

(грн) 

Ринкова 

вартість, 

грн. 
Інвента

рний 

(номенк

латурни

й) 

Заводський Паспортний 

1 Автомобі

ль ВАЗ 

21150 

2005 АМ7809

АС 

- ХТА2115006

4106873 

РСА 

№296980 

- 47 810,45 47 810,45 0 31 345,00 

2 Автомобі

ль ВАЗ 

2121 

1990 1915ІОА - ХТА212100

LО799349 

ІОС 

№076850 

- 3 550,12 3 550,12 0 8 240,00 

 

 

 

Секретар ради                                       Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1648 

LIІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 21.05.2020 року 

 

Про приватизацію об’єкту малої приватизації  

нерухомого майна комунальної власності  

Олевської міської ради шляхом викупу    

 

Керуючись Законом України «Про приватизацію державного так 

комунального майна», Законом України «Про оренду державного та 

комунального майна», пп.30 ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням ХХХVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 14.03.2019 року № 999 «Про надання дозволу на приватизацію 

об’єкту нерухомого майна комунальної власності, переданого в оренду, шляхом 

викупу» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Приватизувати об’єкт малої приватизації нерухомого майна комунальної 

власності Олевської міської ради шляхом викупу, переданого в оренду фізичній 

особі-підприємцю Твержияну Віктору Володимировичу,  яким було здійснено 

невід’ємні поліпшення, розташованого за адресою: вул. Свято-Воздвиженська, 

2а, м. Олевськ, Житомирської області, загальною площею 100,1 м
2
. 

2. Приватизацію вищезазначеного майна комунальної власності Олевської 

міської ради, здійснити відповідно до вимог чинного законодавства, кошти, що 

надійдуть від продажу, спрямувати до міського бюджету. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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  № 1649 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення проєкту                                                                               

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                                       

комунальної власності з метою отримання її у 

постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій 

 

        Розглянувши заяву релігійної організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 

СВЯТОЇ ТРІЙЦІ ЖИТОМИРСЬКО-ОВРУЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) СЕЛО 

КИШИН ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ», зареєстрованої 

за адресою: вул.Житомирська,51,с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська 

область про надання дозволу на розроблення проєкту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою отримання її у 

постійне користування, керуючись ст.ст. 12,92, 122, 123 Земельного кодексу 

України, Законом 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.Надати дозвіл релігійній організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТОЇ 

ТРІЙЦІ ЖИТОМИРСЬКО-ОВРУЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) СЕЛО 

КИШИН ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ»,  на договірних 

умовах з проєктною землевпорядною організацією, що має відповідний дозвіл, 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності  з метою отримання її в постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій 

(Код 03.04 за КВЦПЗ), орієнтовною площею 0.08 га, яка розташована по вул. 

Інтернаціональна, 7-а,  с.Кишин, Олевський р-н, Житомирська обл.. 

2. Релігійній організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВЯТОЇ ТРІЙЦІ 

ЖИТОМИРСЬКО-ОВРУЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ) СЕЛО КИШИН 



 

ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ», виготовлений проєкт 

землеустрою в місячний термін подати  на затвердження 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  № 1650 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про внесення змін у  рішення  

сесій Олевської міської ради 

 

Розглянувши заяви: 

- ******, проживає за адресою: вул. Княгині Ольги,47, с. Замисловичі, 

Олевського р-ну, Житомирської обл. про внесення змін у рішення LІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 20.02.2020 року № 1571 «Про 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності»; 

- ******, проживає за адресою: вул. Молодіжна, 29, с. Замисловичі, 

Олевського р-ну, Житомирської обл. про внесення змін у рішення LІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 20.02.2020 року № 1571 «Про 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності», 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.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 LІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 20.02.2020 року № 1571 «Про розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності», а саме: 

- у пункті 2. Розділу «кадастровий номер» цифри 

«1824482400:02:000:0606» змінити на цифри «1824482400:02:000:0599»: 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 
Місце проживання Адреса земельної ділянки 

Орієнто

вна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

2 ****** 

****** 

 с. Замисловичі, 

Олевський р-н, 

на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

1,9300 1824482400:02:000:0599 



 
Житомирська обл.. лагер» 

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

скликання від 20.02.2020 року № 1571 «Про розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності» , а саме: 

- у пункті 3. Розділу «кадастровий номер» цифри «1824482400:02:000:0605» 

змінити на цифри «1824482400:02:000:0600»: 
 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 
Місце проживання Адреса земельної ділянки 

Орієнто

вна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

3 ****** 

вул. ******, 29, 

 с. Замисловичі, 

Олевський р-н, 

Житомирська обл.. 

на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів 

(с.Замисловичі, урочище «Літній 

лагер» 

1,9300 1824482400:02:000:0600 

 

3. 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  № 1651 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 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. ******, 15, с.Джерело, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

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

Житомирська область; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******, 23, с.Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******, 92, кв.15 с.Варварівка, 

Олевський р-н, Житомирська область; 

- ******, який проживає за адресою: вул. ******, 51, с.Жубровичі, Олевський р-н, 

Житомирська область, 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 «Майдан» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 



 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Кишинський» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

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

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

5. Надати дозвіл громадянам власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай) замовити виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка 

розташована на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів відповідно до додаткового 

списку. 

6. Звернутись до Олевської РДА щодо припинення дії договорів оренди 

стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824484000:08:000:0843; 

- кадастровий номер 1824484000:03:000:0479; 

- кадастровий номер 1824485300:05:000:0692. 

7. Припинити дію договорів оренди землі від 17.09.2019  року укладених 

Олевською міською радою з ТОВ «АКРІС-ГРУП», код ЄДРПОУ 41838145, 

стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824481600:06:000:0317, загальною площею 1.1780 га; 

- кадастровий номер 1824481600:04:000:0862, загальною площею 0, 7153 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. 

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

загальною площею 1,3244 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0263 га, 

кадастровий номер 1824484000:08:000:0843; 



 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2981 га, кадастровий номер 

1824484000:03:000:0479. 

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

(рілля) площею 1, 0131 га, кадастровий номер 1824485300:05:000:0692. 

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

загальною площею 1,8933 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,1780 га, 

кадастровий номер 1824481600:06:000:0317; 

земельна ділянка (пасовища) площею 0,7153 га, кадастровий номер 

1824481600:04:000:0862. 

11. 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  LІІІ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 21.05.2020 року №   1651 

                                                                                                          «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 «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. ****** ****** ****** ****** 28.02. 

2003 

року 

2552617578 ЖТ № 

0194844 

 

Рілля-75, 

кормові 

угіддя – 

165 

2. ****** ****** ****** ****** ??.01.2

000 

року 

2699017883 ЖТ № 

0194878 

Рілля-92, 

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 «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. ****** ****** ****** ****** 24.05. 

1997 

року 

1492016925 ЖТ № 

0281915 

 

Рілля-562, 

кормові 

угіддя – 

209 

 

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. ****** ****** ****** ****** 24.05. 

1997 

року 

2591609702 ЖТ № 

0191693 

 

Рілля-373 

 

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.Шевченка» 

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ****** ****** ****** ****** 26.10. 

2011 

року 

2195904953 ЖТ № 

0194002 

 

Рілля-2 

кормові 

угіддя –

812,  

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1652 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про припинення дії 

договорів оренди землі 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Прайм Беррі», зареєстрованого за адресою: 

вул.Володимирська, 2, м.Олевськ, Житомирська область про припинення дії 

договорів оренди землі, керуючись розділом 11 пунктом 3 Договорів оренди 

землі, ст.31 Закону України «Про оренду землі», 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 № 124, № 125, №127, від 31 травня 

2019 року укладених Олевською міською радою з ТОВ «Прайм Беррі», код 

ЄДРПОУ 42844186, стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824481600:02:000:0300 загальною площею 17,2164 га; 

- кадастровий номер 1824481600:02:000:0307 загальною площею 14,1946 га; 

- кадастровий номер 1824481600:04:000:0712 загальною площею 14,7937 га, 

розташованих на території Олевської міської ради з 01червня 2020 року за 

згодою сторін. 

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  № 1653 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про припинення дії 

договорів оренди землі 

 

Розглянувши заяву ******, яка проживає за адресою: вул. ******, 20, 

с.Броницька Гута, Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл. про 

припинення дії договору 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 договору оренди землі від 02 грудня 2019 року укладених 

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

41519813, стосовно земельної ділянки кадастровий номер 

1824481300:01:000:0005, загальною площею 1,6974 га, розташованої  на 

території Олевської міської ради в адміністративних межах колишньої 

Калинівської 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  № 1654 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 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 «АЗАЛІЯ АГРО», код ЄДРПОУ: 40337644, 

зареєстрованого за адресою: вул.Метрологічна,14-Б, оф.310, м.Київ, керуючись 

ст.83 Земельного кодексу України, ст.1285 Цивільного кодексу, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок 

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

надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею –29,0112  га, 

які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

(на території колишньої Зубковицької 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 «АЗАЛІЯ 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 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 LІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 21.05.2020 року №1654 «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» 

 

 

№ Прізвище, ім’я, по батькові  Кадастровий номер Площа, га 

1 ****** ****** 0,5632 

2 ****** ****** 0,5633 

3 ****** ****** 0,5633 

4 ****** ****** 1,0653 

5 ****** ****** 1,3436 

6 ****** ****** 1,0723 

7 ****** ****** 1,4881 

8 ****** ****** 1,5891 

9 ****** ****** 1,7555 

10 ****** ****** 0,9864 

11 ****** ****** 1,9149 

12 ****** ****** 1,0373 

13 ****** ****** 1,3869 

14 ****** ****** 1,1826 

15 ****** ****** 1,3623 

16 ****** ****** 0,9980 

17 ****** ****** 0,9562 

18 ****** ****** 0,5596 

19 ****** ****** 0,5579 

20 ****** ****** 0,5597 

21 ****** ****** 0,5596 

22 ****** ****** 0,5596 



 

23 ****** ****** 0,5595 

24 ****** ****** 0,5595 

25 ****** ****** 0,5375 

26 ****** ****** 0,5319 

27 ****** ****** 0,5245 

28 ****** ****** 0,5247 

29 ****** ****** 0,5276 

30 ****** ****** 0,9642 

31 ****** ****** 0,5152 

32 ****** ****** 0,5633 

33 ****** ****** 0,5786 

 29,0112 

 

Начальник управління земельних відносин           Наталія Біленець  



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1655 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток(паїв) ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» 

на території Олевської міської ради 

 

     Розглянувши заяву ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО», код ЄДРПОУ 40117088,  

зареєстрованого за адресою: вул. Набережна, 39, с.Кам’янка, Олевський район, 

Житомирська область про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду нерозподіленої 

(невитребуваної) земельних часток (паїв) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області за межами населених пунктів та 

відповідно до статей 17, 22, 93, 124, 126 Земельного Кодексу України, статті 

288 Податкового Кодексу України, статей 15, 21 Закону України «Про оренду 

землі, статті 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», статей 22, 

25 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.Надати дозвіл ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду нерозподіленої 

(невитребуваної) земельної частки (паю) із земель реформованого КСП «ім. 

Калініна» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованої на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (в адміністративних межах 

колишньої Руднє-Бистрянської сільської ради), загальною площею 98,5372 га, 

згідно додатку.  



 

2. Рекомендувати ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО»: 

- замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у землевпорядній 

організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання землевпорядних 

робіт; 

- виготовлену технічну документацію із землеустрою подати  на затвердження 

чергвої сесії міської ради з метою передачі в користування на умовах оренди. 

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  



 

 
                                                                                  Додаток   
                                                                                                                             до рішення LІІІ сесії міської ради VІІ скликання від   

21.05.2020 № 1655  «Про надання дозволу на 

розробку технічної документації із землеустрою 

                                                                                                                             щодо встановлення меж земельних ділянок 

                                                                                                                             в натурі (на місцевості) з метою передачі 

                                                                                                                             в оренду нерозподілених (невитребуваних) 

                                                                                                                             земельних часток(паїв) ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО»  

                                                                                                                             на території Олевської міської ради 

                                                                                                                               

                                                           Список 
                нерозподілених (невитребуваних) земельних часток (паїв)  реформованого КСП «ім.Калініна» 

№ 

п/

п 

№ паю назва 

угіддя 

Площа,га назва угіддя Площа, га назва угіддя Площа, га 

1 15 рілля 1,1583 сіножаті 0,6285   

2 31 рілля 1,2589 сіножаті 0,6358   

3 73     пасовища 0,4527 

4 88 рілля 0,8473   пасовища 1,3573 

5 483     пасовища 0,4536 

6 91 рілля 0,5699   пасовища 0,4527 

7 497     пасовища 0,5265 

8 85 рілля 0,8618   пасовища 0,4527 

9 99     пасовища 0,7513 

10 55 рілля 0,8754     

11 63 рілля 1,0259     

12 50   сіножаті 0,6170   

13 48   сіножаті 0,6312   

14 536   сіножаті 0,6200   

15 113 рілля 0,8466   пасовища 0,4682 

16 161 рілля 0,7686   пасовища 1,5914 

17 164 рілля 0,7534   пасовища 0,5141 

18 163 рілля 0,7400   пасовища 0,6061 

19 478     пасовища 0,5979 

20 399 рілля 0,9153   пасовища 0,8265 

21 424 рілля 0,8985   пасовища 0,6081 

22 249     пасовища 0,5285 



 
23 466 рілля 1,0212   пасовища 0,6761 

24 470     пасовища 0,4653 

25 487     пасовища 0,4712 

26 486     пасовища 0,4712 

27 485     пасовища 0,4712 

28 461     пасовища 0,4713 

29 462     пасовища 0,4899 

30 464     пасовища 0,6243 

31 465     пасовища 1,0565 

32 407 рілля 0,9152   пасовища 0,6563 

33 422 рілля 0,9152   пасовища 1,0046 

34 437     пасовища 0,7262 

35 476     пасовища 0,4691 

36 475     пасовища 0,5313 

37 474     пасовища 0,5595 

38 472     пасовища 0,5676 

39 471     пасовища 0,4630 

40 469 рілля 1,2644   пасовища 0,4681 

41 468     пасовища 0,4610 

42 518   сіножаті 0,4841   

43 488     пасовища 0,4705 

44 489     пасовища 0,6194 

45 490 рілля 1,1723   пасовища 0,5621 

46 491     пасовища 0,5534 

47 492     пасовища 0,8032 

№ 

п/

п 

№ паю Рілля Площа,га Сіножаті Площа, га Пасовища Площа, га 

48 493 рілля 0,9579   пасовища 0,4991 

49 494 рілля 1,0918   пасовища 0,5462 

50 495     пасовища 0,4527 

51 507     пасовища 0,7254 



 
52 505     пасовища 0,4577 

53 503     пасовища 0,8498 

54 502     пасовища 0,5071 

55 501     пасовища 0,4639 

56 516     пасовища 0,4528 

57 499     пасовища 0,4664 

58 498     пасовища 0,5217 

59 508     пасовища 0,4874 

60 509     пасовища 0,4540 

61 510     пасовища 0,4655 

62 511     пасовища 0,4667 

63 512     пасовища 0,4656 

64 515     пасовища 0,4634 

65 513     пасовища 0,7069 

66 514     пасовища 0,5748 

67 517     пасовища 0,4570 

68 265 рілля 0,9325 сіножаті 0,6355   

69 136 рілля 0,9435     

70 410 рілля 0,9152     

71 259 рілля 1,1381 сіножаті 0,7961   

72 271 рілля 1,3915 сіножаті 0,6436   

73 249 рілля 0,0547     

74 266 рілля 0,9153 сіножаті 0,7269   

75 267 рілля 0,9153 сіножаті 1,1159   

76 268 рілля 0,9153 сіножаті 0,7317   

77 477     пасовища 0,4774 

78 275   сіножаті 0,7642   

79 293 рілля 0,8749 сіножаті 0,7157   

80 327 рілля 0,8754 сіножаті 0,8057   

81 347 рілля 0,3416 сіножаті 0,9833   

82 518   сіножаті 0,2950   



 
83 528   сіножаті 0,7318   

84 479     пасовища 0,6860 

85 480     пасовища 0,7074 

86 473     пасовища 0,5022 

87 448 рілля 1,1925     

88 484 рілля 0,9747   пасовища 0,4640 

89 519   сіножаті 0,7139   

90 321   сіножаті 0,4020   

91 463 рілля 1,2819     

92 358   сіножаті 0,9345   

93 354   сіножаті 0,9832   

94 466 рілля 1,0212     

№ 

п/

п 

Номер 

паю 

Рілля Площа,га Сіножаті Площа, га Пасовища Площа, га 

95 490 рілля 1,1723     

96 507 рілля 1,1709     

97 453 рілля 1,0910     

98 518   сіножаті 0,7791   

99 521   сіножаті 0,8069   

10

0 

522   сіножаті 0,8069   

10

1 

523   сіножаті 0,8069   

10

2 

524   сіножаті 0,8068   

10

3 

525   сіножаті 0,8068   

10

4 

526   сіножаті 0,8068   

10

5 

527   сіножаті 0,8068   

10

6 

358   сіножаті 0,9346   

10

7 

354   сіножаті 0,9833   



 
В

С

Ь

О

Г

О

: 

  36,9757  23,9405  37,621 

98,5372 

 

Начальник управління земельних відносин           Наталія Біленець  



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1656 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

з метою передачі їх в користування 

на умовах оренди 

 

Розглянувши заяви: 

-  ******, проживає за адресою: вул. ******, 8, м. Олевськ, Житомирської 

області; 

- ******, проживає за адресою: пров. ******, 25-а, м. Олевськ, Житомирської 

області та надані документи, керуючись ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 

123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду землі», 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ) з метою передачі її в користування 

на умовах оренди, загальною площею 0,6500 га за адресою: вул. ******, 116-а, м. 

Олевськ, Житомирської області, кадастровий номер 1824455100:02:006:0020, 

який розроблено ПП «Андвол».  

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ). 

2. Затвердити ******  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(Код 03.07 за КВЦПЗ). з метою передачі її в користування на умовах  оренди 

загальною  площею  0,0825  га за адресою:  вул. ******, 46-а, м. Олевськ,  

Житомирської області, кадастровий номер 1824455100:01:015:0080, який 

розроблено ФОП МАТЮШЕНКО С.В. 



 

2.1. Встановити орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ). 

3. ******, ****** в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проектом землеустрою. 

5. У разі закінчення терміну користування земельними ділянками, повернути 

дані земельні ділянки у відання міської ради у стані придатному для 

подальшого їх використання за призначенням або звернутись до Олевської 

міської ради не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення договору оренди 

землі щодо його поновлення. 

6. 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  № 1657 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

 

З метою впорядкування угідь, забезпечення ведення Державного 

земельного кадастру та здійснення контролю за використанням і охороною 

земель Олевської міської ради, відповідно до ст.ст. 12, 93, 122, 184, п.21 Розділу 

Х Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 35 Закону 

України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 05 

червня 2019 року №476, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Провести інвентаризацію несформованої земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення та надати дозвіл  на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка розташована на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів (с.Лопатичі), з 

формуванням земельної ділянки орієнтовною площею  10,8472 га. 

2.Провести інвентаризацію несформованої земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення та надати дозвіл  на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення, яка розташована на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

(с.Варварівка), з формуванням земельної ділянки орієнтовною площею  5,2806 

га. 

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

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 



 

4.Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

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  



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1658 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши заяву ******, який проживає за адресою: вул. ******,7, с. 

Калинівка, Олевський р-н, Житомирська область та надані документи, 

керуючись ст.25 Земельного кодексу України, ст.ст.1,2,3,5,9 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», ст.ст.27,28,55 Закону України «Про землеустрій», 

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

рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи 

та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ******технічну документацію із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва(Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 1,3558 га на території Олевської міської ради, Олевського 

району Житомирської області, яка розроблена ПП Андвол. 

2. Виділити ******в натурі земельну ділянку (рілля)  загальною площею 1,3558 

га, кадастровий номер 1824481300:07:000:0709. 

3. Відмітити, що приступати до використання земельної ділянки до 

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

посвідчує право на неї та державної реєстрації забороняється. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  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  № 1659 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 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 в 

Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею, 13,7212 га, які 

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради (на 

території колишньої Стовпинської 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 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 LІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 21.05.2020 року №1659  «Про прийняття до управління        

                                                                                   Олевської міської ради не переоформлених земельних часток   

                                                                                   (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні  

                                                                                   Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

                                                                                   сільськогосподарського призначення» 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по батькові Кадастровий номер Площа Назва угіддя 

1 ****** ****** 0,9224 рілля 

2 ****** ****** 0,9229 рілля 

3 ****** ****** 0,9728 рілля 

4 ****** ****** 0,9634 рілля 

5 ****** ****** 0,9428 рілля 

6 ****** ****** 0,9164 рілля 

7 ****** ****** 0,8387 кормові угіддя 

8 ****** ****** 0,9165 рілля 

9 ****** ****** 0,9931 рілля 

10 ****** ****** 0,9118 рілля 

11 ****** ****** 0,9103 рілля 

12 ****** ****** 0,8915 рілля 

13 ****** ****** 0,9026 рілля 

14 ****** ****** 0,7800 кормові угіддя 

15 ****** ****** 0,9360 рілля 

ВСЬОГО разом: 13,7212  

 

 

Начальник управління земельних відносин           Наталія Біленець  



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1660 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 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 П(ПО)СП «Іскра», код ЄДРПОУ: 05418715, 

зареєстрованого за адресою: вул.Гагаріна,33, с.Лопатичі, Олевський район, 

Житомирська область, керуючись ст.83 Земельного кодексу України, ст.1285 

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

Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1.Прийняти до управління Олевської міської ради не переоформлені земельні 

частки (паї), що входять до складу спадщини загальною площею – 100,1455  га, 

які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

(на території колишньої Майданської 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 П(ПО)СП «Іскра»,  згідно додатку. 

2.1. Договори укласти терміном на 7 років, але не більше ніж до моменту 

державної реєстрації права власності спадкоємця на земельну(земельні) 

ділянку(ділянки) або до набрання законної сили рішенням суду про визнання 

спадщини відумерлою, про що обов’язково зазначити в договорі оренди землі.  

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

оцінки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Наталію Біленець та постійну комісію міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК    



 
                                                                                        Додаток   
                                                                                   до рішення LІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 21.05.2020 року № 1660  «Про прийняття до управління        

                                                                                   Олевської міської ради не переоформлених  земельних часток   

                                                                                   (паїв), які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні  

                                                                                   Олевської міської ради та укладання договорів оренди землі 

                                                                                   сільськогосподарського призначення» 

 

№ 

п/п 

Кадастровий номер Площа Прізвище, ім’я та по батькові 

1 1824485600:06:000:0062 1,2337 ****** 

2 1824485600:06:000:0055 1,2023 ****** 

3 1824485600:06:000:0054 1,1732 ****** 

4 1824485600:06:000:0053 1,1720 ****** 

5 1824485600:06:000:0099 1,0863 ****** 

6 1824485600:06:000:0098 1,5518 ****** 

7 1824485600:06:000:0095 0,9111 ****** 

8 1824485600:06:000:0111 0,5907 ****** 

9 1824485600:06:000:0127 0,8448 ****** 

10 1824485600:06:000:0132 0,9951 ****** 

11 1824485600:06:000:0135 0,7389 ****** 

12 1824485600:06:000:0136 0,7373 ****** 

13 1824485600:06:000:0138 1,0213 ****** 

14 1824485600:06:000:0139 0,7373 ****** 

15 1824485600:06:000:0140 0,1729 ****** 

16 1824485600:06:000:0153 0,6631 ****** 

17 1824485600:06:000:0180 0,7871 ****** 

18 1824485600:06:000:0166 0,9645 ****** 

19 1824485600:06:000:0176 0,9641 ****** 

20 1824485600:06:000:0175 0,9642 ****** 

21 1824485600:06:000:0174 0,9376 ****** 

22 1824485600:06:000:0209 1,1720 ****** 

23 1824485600:06:000:0244 1,3531 ****** 

24 1824485600:06:000:0253 1,3793 ****** 



 
25 1824485600:06:000:0256 0,6907 ****** 

26 1824485600:06:000:0257 0,6712 ****** 

27 1824485600:06:000:0263 1,1719 ****** 

28 1824485600:08:000:0025 0,9965 ****** 

29 1824485600:08:000:0029 1,6842 ****** 

30 1824485600:08:000:0032 1,4230 ****** 

31 1824485600:08:000:0034 1,1273 ****** 

32 1824485600:08:000:0070 0,4461 ****** 

33 1824485600:08:000:0071 0,4461 ****** 

34 1824485600:08:000:0072 0,4461 ****** 

35 1824485600:08:000:0078 0,7218 ****** 

36 1824485600:08:000:0095 1,4653 ****** 

37 1824485600:08:000:0097 2,3479 ****** 

38 1824485600:08:000:0103 0,9227 ****** 

39 1824485600:08:000:0101 0,4461 ****** 

40 1824485600:08:000:0100 0,4462 ****** 

41 1824485600:08:000:0110 0,4463 ****** 

42 1824485600:08:000:0112 0,4461 ****** 

43 1824485600:08:000:0123 0,6910 ****** 

44 1824485600:08:000:0128 0,4461 ****** 

45 1824485600:08:000:0141 0,4461 ****** 

46 1824485600:08:000:0138 0,4461 ****** 

47 1824485600:08:000:0150 0,5214 ****** 

48 1824485600:08:000:0154 1,0322 ****** 

49 1824485600:08:000:0157 0,4733 ****** 

50 1824485600:08:000:0158 0,6846 ****** 

51 1824485600:08:000:0187 1,4306 ****** 

52 1824485600:08:000:0159 0,4626 ****** 

55 1824485600:08:000:0162 0,5592 ****** 



 
54 1824485600:08:000:0160 0,4576 ****** 

55 1824485600:08:000:0167 0,4463 ****** 

56 1824485600:08:000:0164 0,4505 ****** 

57 1824485600:08:000:0170 0,5631 ****** 

58 1824485600:08:000:0169 0,4635 ****** 

59 1824485600:08:000:0172 0,5935 ****** 

60 1824485600:08:000:0174 0,6374 ****** 

61 1824485600:08:000:0175 0,6337 ****** 

62 1824485600:08:000:0176 0,6325 ****** 

63 1824485600:08:000:0178 0,6497 ****** 

64 1824485600:08:000:0184 0,7920 ****** 

65 1824485600:08:000:0183 0,6537 ****** 

66 1824485600:08:000:0181 0,6928 ****** 

67 1824485600:08:000:0180 0,7574 ****** 

68 1824485600:08:000:0197 2,1339 ****** 

69 1824485600:08:000:0234 1,4888 ****** 

70 1824485600:10:000:0015 1,8729 ****** 

71 1824485600:10:000:0025 0,9114 ****** 

72 1824485600:10:000:0026 1,2635 ****** 

73 1824485600:10:000:0034 0,7694 ****** 

74 1824485600:10:000:0037 0,6688 ****** 

75 1824485600:10:000:0016 1,7443 ****** 

76 1824485600:10:000:0022 0,9875 ****** 

77 1824485600:05:000:0219 0,9344 ****** 

78 1824485600:05:000:0218 0,9294 ****** 

79 1824485600:05:000:0212 1,1165 ****** 

80 1824485600:05:000:0195 1,0442 ****** 

81 1824485600:05:000:0197 1,0703 ****** 

82 1824485600:05:000:0202 0,9990 ****** 



 
83 1824485600:05:000:0192 1,0736 ****** 

84 1824485600:05:000:0176 0,8694 ****** 

85 1824485600:05:000:0167 0,8694 ****** 

86 1824485600:05:000:0148 1,0267 ****** 

87 1824485600:05:000:0143 0,8794 ****** 

88 1824485600:05:000:0133 1,9474 ****** 

89 1824485600:05:000:0131 1,1716 ****** 

90 1824485600:06:000:0015 1,1719 ****** 

91 1824485600:06:000:0023 1,1961 ****** 

92 1824485600:06:000:0075 1,1719 ****** 

93 1824485600:06:000:0070 1,1719 ****** 

94 1824485600:06:000:0055 1,2023 ****** 

95 1824485600:06:000:0054 1,1732 ****** 

96 1824485600:06:000:0053 1,1720 ****** 

97 1824485600:05:000:0111 1,2783 ****** 

98 1824485600:05:000:0112 1,2285 ****** 

99 1824485600:10:000:0097 2,3005 ****** 

100 1824485600:10:000:0098 3,3610 ****** 

101 1824485600:10:000:0088 1,1898 ****** 

102 1824485600:10:000:0085 1,4402 ****** 

ВСЬОГО: 100,1455  

 

Начальник управління земельних відносин                 Наталія Біленець  



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1661 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про укладання договорів оренди землі 

сільськогосподарського призначення 

(нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв)),які знаходяться 

в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради 

  

 Розглянувши заяву П(ПО)СП «Іскра», код ЄДРПОУ: 05418715, 

зареєстрованого за адресою: вул.Гагаріна,33, с.Лопатичі, Олевський район, 

Житомирська область про надання в оренду(нерозподілених (невитребуваних) 

земельних часток (паїв)), керуючись ст. 13 Закону України «Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», ст.12 Земельного кодексу України, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Закону України «Про оренду землі», ст. 30
 
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. Передати в оренду П(ПО)СП «Іскра» нерозподілені (невитребувані) земельні 

частки (паї), які розташовані на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів (в адміністративних межах колишньої 

Майданської сільської ради) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва терміном на 7 років або до моменту витребування їх власниками 

права власності на земельні ділянки, загальною площею 10,885 га, згідно 

додатку. 

1.2. Встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва   

(Код 01.01 за КВЦПЗ).  

1.3. П(ПО)СП «Іскра»: 

- укласти відповідні договори оренди земельних ділянок з Олевською міською 

радою згідно з чинним законодавством, в яких передбачити, що у разі набуття 

громадянами права власності на нерозподілені (невитребувані) земельні частки 

(паї), договори оренди підлягають розірванню; 



 

- в місячний термін після підписання договорів оренди забезпечити державну 

реєстрацію права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї) 

відповідно до чинного законодавства; 

- приступити до використання земельних ділянок після державної реєстрації 

права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї). 

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    



 
                                                            Додаток   
                                                                                    до рішення LІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання  

 від 21.05.2020 року № 1661 «Про укладання договорів оренди 

землі сільськогосподарського призначення 

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

 які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні 

Олевської міської ради» 

 

 

№ 

п/п Кадастровий номер Площа, га № паю назва угіддя 

1 1824485600:06:000:0040 1,1720 343 рілля 

2 1824485600:06:000:0043 1,2362 346 рілля 

3 1824485600:06:000:0046 1,1875 349 рілля 

4 1824485600:06:000:0049 2,0502 352 рілля 

5 1824485600:06:000:0215 2,2407 395 рілля 

6 1824485600:06:000:0236 1,8264 374 рілля 

7 1824485600:06:000:0227 1,1720 383 рілля 

ВСЬОГО: 10,885   

 

Начальник управління земельних відносин                 Наталія Біленець  



 

 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1662 

LІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 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 LІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 21.05.2020 року №1662 «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 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

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

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

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

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

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

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 
 

 



 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1663 

LІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 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 будівництва індивідуальних гаражів 

 

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 будівництва індивідуальних 

гаражів 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 будівництва індивідуальних гаражів  (Код 02.05 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 будівництва індивідуальних гаражів.  

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 LІІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 21.05.2020 року №1663 «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 будівництва індивідуальних гаражів» 

 

 

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 будівництва індивідуальних гаражів. 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної 

ділянки 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

житлового 

будинку 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд, га 

Для 

будівниц

тва 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:021:0047 

2 ****** ****** ****** 0,0811 0,0811 - 1824455100:01:013:0058 

3 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:029:0059 

4 ****** ****** ****** 0,0525 0,0525 - 1824455100:01:020:0084 

5 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:008:0032 

6 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:006:0071 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824481601:05:005:0021 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824484001:11:004:0016 

9 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:045:0051 

10 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824482402:07:001:0013 

11 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824484001:11:003:0011 

12 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:032:0144 

13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824485301:03:003:0005 

14 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:015:0081 

15 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824484003:01:002:0032 

16 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:017:0135 

17 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:006:0004 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486401:02:006:0043 



 
19 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:031:0098 

20 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824487601:03:001:0023 

21 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486401:02:007:0045 

22 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:009:0023 

23 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486401:02:007:0044 

24 ****** ****** ****** 0,0067 - 0,0067 1824455100:01:039:0017 

25 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486202:05:002:0035 

26 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486801:02:002:0099 

27 ****** ****** ****** 0,1989 0,1989 - 1824487204:14:002:0090 

28 ****** ****** ****** 0,1565 0,1565 - 1824486801:02:003:0071 

29 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486401:02:007:0043 

30 ****** ****** ****** 0,0716 0,0716 - 1824455100:02:013:0015 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1664 

LІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 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 та для ведення особистого  

селянського господарства 

 

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 та для ведення особистого селянського 

господарства керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного 

кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 

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

висновок постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення 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), 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 проєкту 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 проєкту 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 LІІІ сесії міської ради  VІІ скликання 

від 21.05.2020 №1664   «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 та  для ведення особистого 

селянського господарства »  

 

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 та для ведення особистого селянського господарства. 
№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Місце проживання Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговуванн

я  житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуал

ьного 

садівництв

а,  

га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господ 

царства, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

3 ****** ****** ****** 0,2700 - - 0,2700 

4 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - 

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

6 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 

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

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

9 ****** ****** ****** 0,7200 - - 0,7200 

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

11 ****** ****** ****** 0,2900 - - 0,2900 

12 ****** ****** ****** 0,1300 - - 0,1300 

13 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 

14 ****** ****** ****** 0,3100 - - 0,3100 



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

16 ****** ****** ****** 0,1000 - 0,1000 - 

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

18 ****** ****** ****** 0,0600 - 0,0600 - 

19 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

                 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1665 

LІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 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, проєкту 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 LІІІ сесії Олевської міської  ради 

VІІ скликання від 21.05.2020 року №1665  

«Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва, 

для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів»  
 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва,  для ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів. 
№ 

п/п 

Прізвище, ім.’я, по 

батькові 

Місце проживання Адреса земельної 

ділянки 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівницт

ва   і 

обслугову

вання 

особистог 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва, га 

Для 

ведення 

особист

ого  

селянськ

ого 

господа

рства, га  

Для 

будівн

ицтва 

індиві

дуаль

них 

гаражі

в, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ****** ****** ****** 0,060

0 

- 0,0600 - - 1824455100:01:021:0048 

2 ****** ****** ****** 0,200

0 

0,2000 - - - 1824486202:05:001:0160 

3 ****** ****** ****** 0,249

0 

0,2490 - - - 1824484001:11:006:0052 

4 ****** ****** ****** 0,130

0 

- - 0,1300 - 1824484001:11:006:0053 

5 ****** ****** ****** 0,250

0 

0,2500 - - - 1824486203:11:008:0017 

6 ****** ****** ****** 0,052

0 

- 0,0520 - - 1824455100:01:006:0070 

7 ****** ****** ****** 0,006

2 

- - - 0,006

2 

1824455100:01:029:0048 

8 ****** ****** ****** 0,150

0 

0,1500 - - - 1824487204:14:004:0032 

9 ****** ****** ****** 0,288

0 

- - 0,2880 - 1824481601:05:005:0022 

10 ****** ****** ****** 0,328

1 

- - 0,3281 - 1824484001:11:004:0017 

11 ****** ****** ****** 0,343

2 

- - 0,3432 - 1824482401:04:001:0044 

12 ****** ****** ****** 0,172

0 

- - 0,1720 - 1824484001:11:003:0012 

13 ****** ****** ****** 0,027

6 

- 0,0276 - - 1824455100:01:006:0069 

14 ****** ****** ****** 0,088

7 

0,0887 - - - 1824455100:02:014:0016 

15 ****** ****** ****** 0,016

5 

- 0,0165 - - 1824455100:01:015:0082 

16 ****** ****** ****** 0,658

3 

- - 0,6583 - 1824484003:01:002:0033 



 
17 ****** ****** ****** 0,020

0 

- 0,0200 - - 1824455100:01:017:0136 

18 ****** ****** ****** 0,350

0 

- - 0,3500 - 1824483601:05:006:0005 

19 ****** ****** ****** 0,400

0 

- - 0,4000 - 1824486401:02:006:0044 

20 ****** ****** ****** 0,120

0 

- 0,1200 - - 1824455100:01:031:0099 

21 ****** ****** ****** 0,450

0 

- - 0,4500 - 1824487601:03:001:0024 

22 ****** ****** ****** 0,065

5 

- 0,0655 - - 1824455100:01:004:0058 

23 ****** ****** ****** 0,158

4 

- - 0,1584 - 1824486202:05:002:0036 

24 ****** ****** ****** 0,120

0 

- 0,1200 - - 1824486801:02:002:0100 

25 ****** ****** ****** 0,250

0 

0,2500 - - - 1824486801:02:004:0068 

 

 

  

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1666 

LІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 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 зміни 

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 LІІІ сесії міської ради  VІІ 

скликання від 21.05.2020 №1666  «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 

 

 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

1,9900 1824487200:11:000:0137 

2 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

1,9674 1824487200:11:000:0146  

3 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

1,9900 1824487200:11:000:0136 

4 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

1,9900 1824487200:11:000:0143 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 
 

Додаток 2 

до рішення LІІІ сесії міської ради  VІІ скликання від 

21.05.2020 №1666  «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 

 

 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,2500 1824487200:12:000:0545 

2 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району за 

межами населених пунктів  

0,4400 1824487200:12:000:0539 

 

      Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 



 

             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1667 

LІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у спільну часткову власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Розглянувши спільну заяву громадян ******, проживає за адресою: вул. 

******, 12, с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської обл. та ******, проживає за 

адресою: вул. ******, 12, с. Кам’янка, Олевського р-ну, Житомирської обл. про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності  в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та надані документи, на підставі ст.ст. 8, 20, 22, 

25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 86, 87, 116, 118, 121, 

122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та  враховуючи висновок постійної комісії міської 

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

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам ****** та ******, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

загальною площею 0,2500 га за адресою: вул. ******, 12, с. Кам’янка, Олевського 

р-ну, Житомирської області, кадастровий номер 1824483601:05:022:0007. 

2. Надати громадянам Романчуку Анатолію Васильовичу та Романчук Світлані 

Володимирівні безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

3. Зобов’язати громадян ****** та ****** 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      

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1668 

LІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у спільну сумісну власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Розглянувши спільну заяву громадян про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

безоплатно у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування 

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

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

землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 86, 89, 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 ****** та ******, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

загальною площею 0,2500 га за адресою: вул. Княгині Ольги, 46, с. 

Замисловичі, Олевський р-н, Житомирська область, кадастровий номер 

1824482401:04:001:0045. 

2. Передати громадянам ****** та ****** безоплатно у спільну сумісну власність 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

3. Зобов’язати громадян ****** та ****** 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      

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1669 

LІІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 

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

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності (кадастровий номер 1824455100:01:023:0029) 

об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради 

Житомирської області загальною площею 0,1800 га, на три земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824455100:01:023:0035, загальною 

площею 0,1730 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області в м. Олевськ по вул. Володимирська, 9, розробник ФОП 

СЕРЕДА О.В.; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824455100:01:023:0033, загальною 

площею 0,0017 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області в м. Олевськ по вул. Володимирська, 9, розробник ФОП 

СЕРЕДА О.В.; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер 1824455100:01:023:0034, загальною 

площею 0,0053 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області в м. Олевськ по вул. Володимирська, 9, розробник ФОП 

СЕРЕДА О.В.; 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності (кадастровий номер 1824455100:02:002:0004) 

об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради 

Житомирської області загальною площею 0,6195 га, на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824455100:02:002:0027, загальною 

площею 0,2200 га, яка розташована на території Олевської міської ради 



 

Житомирської області в м. Олевськ по пров. Московський,11, розробник ФОП 

МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824455100:02:002:0026, загальною 

площею 0,3995 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області в м. Олевськ по пров. Московський,11, розробник ФОП 

МАТЮЩЕНКО С.В.; 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності (кадастровий номер 1824486400:08:000:0063) 

об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради 

Житомирської області загальною площею 19,0182 га, на три земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486400:08:000:0064, загальною 

площею 0,5000 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області за межами населених пунктів, 

розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824486400:08:000:0065, загальною 

площею 0,2300 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області за межами населених пунктів, 

розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер 1824486400:08:000:0066, загальною 

площею 18,2882 га, яка розташована на території Олевської міської ради 

Олевського району Житомирської області за межами населених пунктів, 

розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

4. Олевській міській раді у місячний термін зареєструвати право власності 

стосовно новостворених земельних ділянок, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із 

землеустрою. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  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  № 1670 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

комунальної власності та затвердження  

умов продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) 

 

Розглянувши заяву ЖИТОМИРСЬКА ТОВАРНА АГРОПРОМИСЛОВА 

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

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 проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності загальною 

площею 24,4728 га, кадастровий номер 1824486400:05:000:0121 (01.01 за 

КВЦПЗ) з метою продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах), яка розташована на території Олевської міської ради за межами 

населених пунктів (за межами бувшої Стовпинської сільської ради), 

розроблений 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 земельної ділянки, встановивши 

наступне: 

3.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди земельної ділянки 

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

від нормативної грошової оцінки земельної ділянки 24216,92 грн. 

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 земельної ділянки 7 років. 

3.5. Призначити дату проведення земельних торгів у терміни визначені 

чинним законодавством України   ІІ-ІІІ 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  



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1671 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту с. Варварівка  

Олевського району Житомирської області 

Розглянувши Генеральний план с. Варварівка Олевського району 

Житомирської області, затверджений рішенням LIІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 21.05.2020 року №1635 «Про затвердження 

Генерального плану с. Варварівка Олевського району Житомирської 

області»,керуючись ст.ст.12, 173, 174,175,185,186 Земельного Кодексу України, 

ст.ст.19, 25,26 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 на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту с. Варварівка Олевського району 

Житомирськоїобласті. 

2. Замовити на договірних умовах з проектною землевпорядною організацією 

розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного 

пункту с. Варварівка Олевського району Житомирської області.  

3.Матеріали, отримані за результатами розроблення та погодження проекту із 

землеустрою, подати на розгляд та затвердження у порядку, встановленому 

чинним законодавством України. 

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  № 1672 

LІІІ сесія                          VІІ скликання

  

від 21.05.2020 року 

 

Про внесення змін у рішення 

І сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 17.01.2017 року 

№ 9 «Про обрання голів та персонального 

складу депутатських комісій міської ради» 
 

Керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

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

правопорядку та антикорупційної діяльності, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

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

депутатських комісій  міської ради», а саме: 

1.1. Вивести зі складу постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Халімончука 

Володимира Миколайовича.  

1.2. Ввести до складу постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку – Балюрка Сергія 

Сергійовича. 

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

В.О. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 
 


