
 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

 

LV сесія                   VІІ скликання 

 

        від 25.06.2020 року 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 27 /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 п'яту сесію Олевської  міської ради VІІ скликання 

відкрив секретар ради Віталій Шейко 

 

СЛУХАЛИ:  Про обрання робочої групи. 

 

Пропозицію вніс депутат міської ради Ковальчук Олег Борисович 

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

 

Кручко Ганна Юзиківна           – депутат міської ради 

Снігур Василь Васильович                 – депутат міської ради 

Вербельчук Руслан Володимирович      – депутат міської ради 

 

/одноголосно/ 

 

На порядок денний чергової п'ятдесят п'ятої  сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

2. Про преміювання, надання матеріальної допомоги і встановлення надбавок 

до посадового окладу секретарю ради на період виконання посадових 

обов’язків міського голови. 



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

від 17.01.2017 року № 10 «Про затвердження кількісного складу виконавчого 

комітету  Олевської міської ради VIII скликання. 

4. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету. 

5. Про розгляд заяви депутата Олевської міської ради VІІ скликання Гончара 

Сергія. 

6. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021 рік. 

7. Про встановлення ставок і пільг із сплати місцевих податків на 2021 рік. 

8. Про встановлення ставок туристичного збору на території Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. 

9. Про затвердження Програми щодо запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19 на території Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік. 
10. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають 

наданню в оренду та відчуженню 

11. Про затвердження Положення про перелік платних послуг, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради      

12. Про затвердження Положення про платні медичні послуги комунального 

некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради      

13. Про надання дозволу на прийняття у комунальну власність та на баланс 

Олевської міської ради основних засобів 

14. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради на списання основних засобів. 

15. 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». 

16. Про надання дозволу відділу культури Олевської міської ради на 

передачу в оренду об’єкта нерухомості  

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

міської ради на продовження терміну дії договору оренди об’єкта 

нерухомості. 

18. Про затвердження нової редакції  Положення про конкурс на посаду 

керівника комунального закладу загальної середньої освіти Олевської 

міської ради. 

19. Про введення  до  комунальної установи «Центр соціальної служби для 

сім’ї, дітей  та молоді Олевської міської ради» однієї  штатної одиниці – 

юрисконсульт. 

20. Про включення та виключення вулиць, провулків до реєстру вулиць по 

Олевській ОТГ. 

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



22. Про використання окремих земельних ділянок комунальної власності. 

23. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства. 

24. Про припинення дії договору оренди землі та укладання договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності. 

25. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою передачі їх в постійне користування. 

26. 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. 

27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

28. Про припинення права постійного користування земельної ділянки 

комунальної власності.  

29. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності. 

30. Про затвердження проектів землеустрою   щодо відведення земельних 

ділянок, з метою зміни цільового призначення.  

31. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

32. Про погодження проєкту із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

села Варварівка Житомирської області. 

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 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). 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства. 

36. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 



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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

37. 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 та для ведення 

особистого селянського господарства. 

38. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, з метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

39. Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності. 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 

41. Різне.  

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний чергової п'ятдесят п'ятої сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання. 

 

1./1676. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади. 

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

 

2. Про преміювання, надання матеріальної допомоги і встановлення надбавок 

до посадового окладу секретарю ради на період виконання посадових 

обов’язків міського голови. 

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

ради. 

 

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

від 17.01.2017 року № 10 «Про затвердження кількісного складу виконавчого 

комітету  Олевської міської ради VII скликання. 

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

ради. 

 

4. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

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

ради. 

 

5.  /1677. Про розгляд заяви депутата Олевської міської ради VІІ скликання 

Гончара Сергія. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

6. /1678. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

2021 рік. 



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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

7. /1679. Про встановлення ставок і пільг із сплати місцевих податків на 2021 

рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

8. /1680. Про встановлення ставок туристичного збору на території Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

9. /1681. Про затвердження Програми щодо запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19 на території Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

10. /1682. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, що 

підлягають наданню в оренду та відчуженню 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

11./1683.  Про затвердження Положення про перелік платних послуг, що 

надаються комунальним некомерційним підприємством «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради      

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

12. /1684. Про затвердження Положення про платні медичні послуги 

комунального некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради      

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

13. /1685. Про надання дозволу на прийняття у комунальну власність та на 

баланс Олевської міської ради основних засобів 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. /1686. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради на списання основних засобів. 



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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

15. /1687. 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. 

 

16. /1688. Про надання дозволу відділу культури Олевської міської ради на 

передачу в оренду об’єкта нерухомості  

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

17. /1689. Про надання дозволу КНП «Олевська центральна лікарня» 

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

нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

18. /1690. Про затвердження нової редакції  Положення про конкурс на 

посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 

Олевської міської ради. 

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

Олевської міської ради. 

 

19. /1691. Про введення  до  комунальної установи «Центр соціальної служби 

для сім’ї, дітей  та молоді Олевської міської ради» однієї  штатної одиниці – 

юрисконсульт. 

Інфорує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

20. /1692. Про включення та виключення вулиць, провулків у реєстрі вулиць 

по Олевській ОТГ. 

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

 

21. /1693. Про внесення змін у  рішення сесій Олевської міської ради. 

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

 

22. /1694. Про використання окремих земельних ділянок комунальної 

власності. 

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

 



23. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

 

24. Про припинення дії договору оренди землі та укладання договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності. 

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

 

25. /1695. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі їх в постійне 

користування. 

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

 

26. /1696. 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. 

 

27. /1697. 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. 

 

28. /1698. Про припинення права постійного користування земельної ділянки 

комунальної власності.  

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

 

29./1699. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок комунальної власності. 

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

 

30. Про затвердження проектів землеустрою   щодо відведення земельних 

ділянок, з метою зміни цільового призначення.  

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

 

31. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок. 

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

 

32. /1700. Про погодження проєкту із землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж села Варварівка Житомирської області. 



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

 

33. /1701. 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. 

 

34. /1702. 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. 
 

35. /1703. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

 

36. /1704. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

 

37. /1705. 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 та для ведення особистого селянського господарства. 

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

 

38./1706.  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. 
 

39./1707.  Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності. 



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

 

40. /1708. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності. 

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

 

41. Різне.  

 

ВИСТУПИВ: Фіц Зеновій Романович – депутата міської ради, завідувач 

Олевським міжрайонним відділенням ДУ «Житомирський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» про стан 

розповсюдження вірусу COVID-19 в Олевській ОТГ, відео виступу 

додається.  

 

СЛУХАЛИ: 1. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

громади. 

Інформує: Горпиніч К.О. – начальник фінансового відділу 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 26 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1676 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про преміювання, надання матеріальної допомоги і 

встановлення надбавок до посадового окладу секретарю ради на період 

виконання посадових обов’язків міського голови. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Шейка В.О. – секретаря ради. 

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 преміювання, надання матеріальної допомоги і 

встановлення надбавок до посадового окладу секретарю ради на період 

виконання посадових обов’язків міського голови» порядку денного сесії 

міської ради у мене виникає конфлікт інтересів. 

Врегулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті 

у голосуванні.  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

        Голосували: «За»       - 3 

         «Проти»       - 9 



          «Утримались»  - 6 

                   «Не голосували» - 9 

 

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

ради VІІ скликання від 17.01.2017 року № 10 «Про затвердження 

кількісного складу виконавчого комітету  Олевської міської ради VII 

скликання. 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

        Голосували: «За»       - 6 

         «Проти»       - 4 

          «Утримались»  - 8 

                   «Не голосували» - 9 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до персонального складу виконавчого 

комітету 

Інформує: Русин Ю.Г. – керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 6 

         «Проти»       - 4 

          «Утримались»  - 8 

                   «Не голосували» - 9 

 

Оголошено перерву на 15 хв. 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про розгляд заяви депутата Олевської міської ради VІІ 

скликання Гончара Сергія. 

Інформує: Шейко В.О. – секретар ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 5 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1677 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на 2021 рік. 

Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної 

власності. 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1678 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про встановлення ставок і пільг із сплати місцевих 

податків на 2021 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 5 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1679 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про встановлення ставок туристичного збору на території 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1680 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Програми щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19 на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1681 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 

об’єктів комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, що підлягають наданню в оренду та 

відчуженню. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 5 

 /Рішення № 1682 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11.  Про затвердження Положення про перелік платних 

послуг, що надаються комунальним некомерційним підприємством 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради.      
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1683 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про затвердження Положення про платні медичні 

послуги комунального некомерційного підприємства «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради.      

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 2 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1684 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на прийняття у комунальну 

власність та на баланс Олевської міської ради основних засобів. 
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» - 5 

 /Рішення № 1685 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради на списання основних засобів. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 2 

 /Рішення № 1686 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. 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»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1687 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу відділу культури Олевської міської 

ради на передачу в оренду 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» - 4 



 /Рішення № 1688 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради на продовження терміну дії договору 

оренди об’єкта нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1689 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження нової редакції  Положення про 

конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти Олевської міської ради. 

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

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 25 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1690 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про введення  до  комунальної установи «Центр 

соціальної служби для сім’ї, дітей  та молоді Олевської міської ради» 

однієї  штатної одиниці – юрисконсульт. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 5 

 /Рішення № 1691 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про включення та виключення вулиць, провулків у 

реєстрі вулиць по Олевській ОТГ. 

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



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 23 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 3 

 /Рішення № 1692 додається/ 

 
 

СЛУХАЛИ: 21. 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» - 6 

 /Рішення № 1693 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про використання окремих земельних ділянок 

комунальної власності. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 7 

 /Рішення № 1694 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 8 

         «Проти»       - 5 

          «Утримались»  - 4 

                   «Не голосували» - 9 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про припинення дії договору оренди землі та укладання 

договору оренди земельної ділянки комунальної власності. 

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



 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 8 

         «Проти»       - 5 

          «Утримались»  - 4 

                   «Не голосували» - 9 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

їх в постійне користування. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 6 

 /Рішення № 1695 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 26. 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»       - 18 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 7 

 /Рішення № 1696 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27. 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» - 5 



 /Рішення № 1697 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про припинення права постійного користування 

земельної ділянки комунальної власності.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 7 

 /Рішення № 1698 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок комунальної власності. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 6 

 /Рішення № 1699 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 30.  Про затвердження проектів землеустрою   щодо 

відведення земельних ділянок, з метою зміни цільового призначення.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 16 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 10 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 9 

 



СЛУХАЛИ: 32. Про погодження проєкту із землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж села Варварівка Житомирської області. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 6 

 /Рішення № 1700 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 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. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 6 

 /Рішення № 1701 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 34. 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»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 7 

 /Рішення № 1702 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого селянського господарства. 



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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 7 

 /Рішення № 1703 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 6 

 /Рішення № 1704 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 37. 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 та для ведення особистого селянського 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 7 

 /Рішення № 1705 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 38. 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»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 8 

 /Рішення № 1706 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 6 

 /Рішення № 1707 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 40. 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»       - 20 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 6 

 /Рішення № 1708 додається/ 

 

 

СЛУХАЛИ: 41. Різне.  

 

 

 

Секретар ради       Віталій ШЕЙКО  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1676 

LV сесія                          VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 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: 

 Особі, 1  за укладений контракт з ЗСУ в 2020 році – 10 000,00 

гривень; 

 Особі, 2  онука – 5 000,00 гривень; 

 Особі, 3  на лікування  – 5 000,00 гривень; 

 Особі, 4  на лікування – 5 000,00 гривень; 

 Особі, 5  на лікування – 5 000,00 гривень; 

 Особі, 6  на лікування – 3 000,00 гривень; 

 Особі, 7  на лікування доньки – 2 000,00 гривень; 

 Особі, 8  на придбання дороговартісного апарату для дитини – 

10 000,0 грн.; 

 Особі, 9  на лікування – 5 000,00 гривень; 

 Особі, 10  на лікування – 2 000,00 гривень; 

 Особі, 11  за укладений контракт з ЗСУ в 2020 році – 10 000,00 

гривень; 

 Особі, 12  на лікування – 3 000,0 гривень; 

 Особі, 13  на лікування дитини – 5 000,0 гривень; 

 Особі, 14  на лікування – 5 000,0 гривень; 

 Особі, 15  на лікування – 5 000,0 гривень; 

 Особі, 16   на лікування – 5 000,0 гривень; 

 Особі, 17  на лікування – 5 000,0 гривень; 



 Особі, 18  на лікування – 3 000,0 гривень; 

 Особі, 19  на лікування – 3 000,0 гривень; 

 Особі, 20  на лікування – 5 000,0 гривень 

 Особі, 21  на лікування – 5 000,0 гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

Секретар ради                                                                               Віталій ШЕЙКО  



              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1677 

LV сесія                         VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Щодо граничного розміру 

заробітних плат керівного складу 

Олевської міської ради 

 

 Враховуючи фінансово-економічні показники Олевської міської 

територіальної громади за січень – травень 2020 року (невиконання дохідної 

частини бюджету), існування необхідності оптимізації витрат, керуючись ст. 

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

ВИРІШИЛА:  

1. Встановити граничний розмір заробітної плати Олевському міському 

голові (включаючи надбавки, доплати, премії, тощо) на рівні не більше трьох 

мінімальних заробітних плат. 

2. Встановити граничний розмір заробітної плати секретарю Олевської 

міської ради, заступникам Олевського міського голови, керуючому справами 

виконавчого комітету, начальникам управлінь та відділів (включаючи 

надбавки, доплати, премії, тощо) на рівні не більше двох мінімальних 

заробітних плат. 

3. Рішення Олевської міської ради щодо оплати праці (включаючи надбавки, 

доплати, премії, тощо) посадових осіб Олевської міської ради, які прийняті 

до набрання чинності цим рішенням діють лише в частині, що не суперечить 

цьому рішенню. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Олевської 

міської ради. 

 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО 

  



              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1678 

LV сесія                         VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати  

земельного податку на 2021 рік 

 

Відповідно до ст. 269-271, 273-274, 277, 281-287, 289  Податкового 

Кодексу України, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та керуючись розділами XII, XIV Податкового кодексу України та 

п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Встановити на території Олевської міської об'єднаної територіальної 

громади ставки плати за землю та пільги зі сплати земельного податку на 

2021 рік, згідно з додатками 2-3. 

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01.2021 року. 

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

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

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

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

Олевської міської ради (Юрій Шевчук). 

 

 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення  LV сесії Олевської міської 

ради VII скликання  від 25.06.2020  року 

№ 1678 «Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку на 2021 рік» 

 

Справляння плати за землю, в частині земельного податку 

1. Платники податку 

Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу 

України. 

Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, 

встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України. 

 

2. Об’єкт оподаткування 

2.1 Об’єкт оподаткування визначено пунктом 270.1 статті 270 Податкового 

кодексу України. 

2.2 Не є об’єктом оподаткування земельні ділянки відповідно до статті 283 

Податкового кодексу України. 

 

3. База оподаткування 

База оподаткування визначена пунктом 271.1 статті 271 Податкового кодексу 

України. 

4. Ставка податку 

Ставки земельного податку за земельні ділянки встановлюється у розмірах, 

згідно з додатками 2-3. 

5. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та 

подання звітності про обчислення і сплату податку 

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності визначені статтями 273,281-284,286-287,289 Податкового 

кодексу України. 

6. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

7. Пільги із сплати податку 

Пільги щодо сплати земельного податку та перелік земельних ділянок, які не 

підлягають оподаткуванню земельним податком визначені статтями 281-283 

Податкового кодексу України. 

 

 

 

Секретар ради                                                                               Віталій ШЕЙКО 
 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення  LV сесії Олевської міської 

ради VII скликання  від 25.06.2020  року 

№ 1678 «Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку на 2021 рік» 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням LV сесії Олевської міської ради 

VII скликання  від 25.06.2020  року № 

1678 

«Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на 2021 рік» 

 

СТАВКИ  

земельного податку
1 

на земельні ділянки, які перебувають у власності 

 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 

з 01.01.2021 року на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

 
06 

 

17 

 

 

1824456000 

1824455400 

1824486200 

1824481300 

1824481600 

1824482000 

1824482400 

1824482800 

1824483200 

1824483600 

1824484000 

1824484400 

1824484800 

1824485300 

1824485600 

1824486400 

1824487200 

1824487600 

1824488000 

Олевська міська об'єднана 

територіальна громада Житомирської 

області 

(смт. Дружба, смт. Діброва, смт 

Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-

Озерянська, с. Жубровичі, с. Журжевичі, 

с. Рудня, с. Замисловичі, с. Рудня-

Замисловицька, с. Устинівка, с. 

Шебедиха, с. Зольня, с. Ковалівка, с. 

Сердюки, с. Зубковичі, с. Калинівка, с. 

Бацево, с. Ліски, с. Кам’янка, с-ще 

Лісове, с. Кишин, с. Болярка, с. 

Забороче, с-ще Лугове, с. Копище, с. 

Майдан-Копищенський, с. Лопатичі, с. 

Майдан, с. Джерело, с. Сарнівка, с. 

Покровське, с. Будки, с. Михайлівка, с. 

Млинок, с. Рудня-Бистра, с. Варварівка, 

с. Корощине, с-ще Сновидовичі, с. 

Стовпинка, с. Держанівка, с. Сущани, с. 

Андріївка, с. Тепениця, с. Артинськ, с. 

Обище, с. Соснівка, с. Хмелівка, с. 

Хочине, с. Перга, с. Рудня-Перганська, с. 

Рудня-Хочинська, с. Юрове) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку 
(відсотків нормативної 

грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
 найменування
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01 Землі сільськогосподарського призначення 
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва
4
 

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.02 Дляведення фермерськогогосподарства
4
 1,000 0,300 5,000 5,000 

01.03 Для ведення особистого селянського господарства
4
 1,000 0,300 5,000 0,300 

01.04 Для ведення підсобного сільського господарства
4
 1,000 0,300 5,000 0,300 

01.05 Для індивідуального садівництва
4
 1,000 0,300 5,000 0,300 

01.06 Для колективного садівництва
4
 1,000 0,300 5,000 0,300 

01.07 Для городництва
4
 1,000 0,300 5,000 0,300 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби
4
 0,300 0,300 0,300 0,300 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,300 0,300 0,300 0,300 

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського 
господарства  

0,300 0,300 0,300 0,300 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  1,000 1,000 5,000 5,000 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції  

1,000 1,000 5,000 5,000 

01.13 Для іншого сільськогосподарськогопризначення 1,000 1,000 5,000 5,000 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 5,000 5,000 

02 Землі житлової забудови 
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
4
 

3,000 0,250 5,000 0,250 

02.02 Для колективного житлового будівництва
4
 3,000 0,250 0,250 0,250 

02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку 

3,000 0,250 0,250 0,250 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового 
проживання  

3,000 0,250 0,250 0,250 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3,000 0,250 5,000 0,250 

02.06 Для колективного гаражного будівництва 3,000 0,250 0,250 0,250 

02.07 Для іншої житлової забудови 3,000 0,250 5,000 0,250 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,000 0,250 5,000 0,250 

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування

4
 

3,000 3,000 3,000 3,000 

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти

4
 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я та соціальної допомоги

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 1,000 1,000 1,000 1,000 



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку 
(відсотків нормативної 

грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 

код
2
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громадських та релігійних організацій
4
 

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування

4
 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій та органів

4
 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  3,000 3,000 5,000 5,000 

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів громадського 
харчування  

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-
фінансових установ  

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури  

3,000 3,000 5,000 5,000 

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд 
закладів науки  

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування  

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
побутового обслуговування   

3,000 1,000 5,000 1,000 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС
4
 0,01 0,01 0,01 0,01 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови   

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду 

1,000 1,000 1,000 1,000 

04 Землі природно-заповідного фонду 
04.01 Для збереження та використання біосферних 

заповідників  
0,010 0,010 0,010 0,010 

04.02 Для збереження та використання природних 
заповідників

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

04.03 Для збереження та використання національних 
природних парків

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів
4
 0,010 0,010 0,010 0,010 

04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  0,010 0,010 0,010 0,010 

04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків  0,010 0,010 0,010 0,010 

04.07 Для збереження та використанняпарків - пам’яток 
садово-паркового мистецтва  

0,010 0,010 0,010 0,010 

04.08 Для збереження та використання заказників  0,010 0,010 0,010 0,010 

04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  0,010 0,010 0,010 0,010 

04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  0,010 0,010 0,010 0,010 

04.11 Для збереження та використання регіональних 
ландшафтних парків  

0,010 0,010 0,010 0,010 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  



Вид цільового призначення земель
2
 

Ставки податку 
(відсотків нормативної 

грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну 

грошову оцінку 
яких не проведено 
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06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, 
які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів  0,010 0,010 0,010 0,010 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 0,010 0,010 0,010 0,010 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,010 0,010 0,010 0,010 

07 Землі рекреаційного призначення 
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів 

рекреаційного призначення
4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва 3,000 3,000 5,000 5,000 

07.04 Для колективного дачного будівництва 3,000 3,000 5,000 5,000 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

08 Землі історико-культурного призначення 
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної 

спадщини   
0,010 0,010 0,010 0,010 

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  0,010 0,010 0,010 0,010 

08.03 Для іншого історико-культурного призначення  0,010 0,010 0,010 0,010 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,010 0,010 0,010 0,010 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 
послуг   

0,100 0,100 0,100 0,100 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100 0,100 0,100 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,100 0,100 0,100 0,100 

10 Землі водного фонду 
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  1,000 1,000 1,000 1,000 

10.02 Для облаштування та догляду за прибережними 
захисними смугами  

1,000 1,000 1,000 1,000 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  1,000 1,000 1,000 1,000 

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і каналами  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  1,000 1,000 1,000 1,000 

10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 1,000 1,000 

10.07 Для рибогосподарських потреб 3,000 3,000 5,000 5,000 
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10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних цілей  

1,000 1,000 1,000 1,000 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  1,000 1,000 1,000 1,000 

10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 
гідрометричних та лінійних споруд  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших 
лікувально-оздоровчих закладів у межахприбережних 
захисних смуг морів,морських заток і лиманів 

1,000 1,000 1,000 1,000 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

1,000 1,000 1,000 1,000 

11 Землі промисловості 
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємствами,що 
пов’язані з користуванням надрами 

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості 

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.03 Для розміщення та експлуатації основних,підсобних і 
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій 
та підприємств 

2,000 2,000 2,000 2,000 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд технічної 
інфраструктури(виробництва та розподілення 
газу,постачання пари та гарячої 
води,збирання,очищення та розподілення води) 

2,000 2,000 2,000 2,000 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

2,000 2,000 2,000 2,000 

12 Землі транспорту 
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 

залізничного транспорту 
3,000 3,000 5,000 5,000 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
морського транспорту   

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
річкового транспорту   

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства

4
 

2,000 2,000 2,000 2,000 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
авіаційного транспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
міського електротранспорту  

3,000 3,000 3,000 3,000 
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12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
додаткових транспортних послуг та допоміжних 
операцій  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
іншого наземного транспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

13 Землі зв’язку 
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 

телекомунікацій 
3,000 3,000 5,000 5,000 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд 
об’єктів поштового зв’язку 

3,000 3,000 5,000 5,000 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних 
засобів зв’язку  

3,000 3,000 5,000 5,000 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

3,000 3,000 5,000 5,000 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 
установ і організацій 

3,000 3,000 5,000 5,000 

14.02 Для розміщення,будівництва,експлуатації та обслуговування 
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії 

3,000 3,000 5,000 5,000 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

3,000 3,000 5,000 5,000 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил
4
 0,010 0,010 0,010 0,010 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових 
частин(підрозділів)Національноїгвардії

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ
4
 0,010 0,010 0,010 0,010 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби 
зовнішньої  розвідки

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, 
утворених відповідно до законів, військових 
формувань

4
 

0,010 0,010 0,010 0,010 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду 

0,010 0,010 0,010 0,010 

16 Землі запасу 3,000 3,000 3,000 3,00 
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17 Землі резервного фонду 3,000 3,000 3,000 3,000 

18 Землі загального користування
4
 0,010 0,010 0,010 0,010 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та 
використання земель природно-заповідного фонду  

0,010 0,010 0,010 0,010 

20 Земельні ділянки, які перебувають в постійному 
користуванні (крім державної та комунальної форми 
власності)   

6,000 6,000 6,000 6,000 

20 Земельні ділянки, які перебувають в постійному 
користуванні (для виробництва) 

3,000 3,000 3,000 3,000 

20 Земельні ділянки, які перебувають в постійному 
користуванні установ державної та комунальної форм 
власності 

3,000 3,000 3,000 3,000 

 
 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 3 



до рішення LV сесії Олевської міської 

ради VII скликання  від 25.06.2020  року 

№1678 

«Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на 2021 рік» 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням LV сесії Олевської міської ради 

VII скликання  від 25.06.2020  року № 

1678 

«Про встановлення ставок та пільг із 

сплати земельного податку на 2021 рік» 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 

кодексу України, із сплати земельного податку
1
 

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року. 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

 

06 

 

17 

1824456000 

1824455400 

1824486200 

1824481300 

1824481600 

1824482000 

1824482400 

1824482800 

1824483200 

1824483600 

1824484000 

1824484400 

1824484800 

1824485300 

1824485600 

1824486400 

1824487200 

1824487600 

1824488000 

Олевська міська об'єднана 

територіальна громада Житомирської 

області 

(смт. Дружба, смт. Діброва, смт 

Новоозерянка, с. Озеряни, с. Рудня-

Озерянська, с. Жубровичі, с. Журжевичі, 

с. Рудня, с. Замисловичі, с. Рудня-

Замисловицька, с. Устинівка, с. 

Шебедиха, с. Зольня, с. Ковалівка, с. 

Сердюки, с. Зубковичі, с. Калинівка, с. 

Бацево, с. Ліски, с. Кам’янка, с-ще 

Лісове, с. Кишин, с. Болярка, с. 

Забороче, с-ще Лугове, с. Копище, с. 

Майдан-Копищенський, с. Лопатичі, с. 

Майдан, с. Джерело, с. Сарнівка, с. 

Покровське, с. Будки, с. Михайлівка, с. 

Млинок, с. Рудня-Бистра, с. Варварівка, 

с. Корощине, с-ще Сновидовичі, с. 

Стовпинка, с. Держанівка, с. Сущани, с. 

Андріївка, с. Тепениця, с. Артинськ, с. 

Обище, с. Соснівка, с. Хмелівка, с. 

Хочине, с. Перга, с. Рудня-Перганська, с. 

Рудня-Хочинська, с. Юрове) 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за 

рік) 
Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;  100 

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 100 

Пенсіонери (за віком) 100 

Ветерани праці 100 



Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

100 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

100 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки передбачені для 

відповідної категорії: 

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи; 

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 

Пенсіонери (за віком); 

Ветерани праці; 

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи поширюється на земельні ділянки за 

кожним видом використання в межах граничних норм: 

 

Для ведення особистого селянського господарства 

 

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка): 

 

У селах  

 

У селищах 

 

В містах  

 

Для індивідуального дачного будівництва 

 

Для будівництва індивідуальних гаражів   

 

Для ведення садівництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

не більше як 2га 

 

 

не більше як 0,25 га 

не більш як 0,15 га 

не більше  як 0,10 га 

не більше як 0,10 га 

не більше як 0,01 га 

не більше  як 0,12 га 

На період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних 

часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних 

ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного 

податку четвертої групи 

100 

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських 

організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських 

організацій інвалідів 

100 

Громадські організації інвалідів України, підприємства та 

організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та 

спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, 

де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, 

які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 

відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників 

облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів 

становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми 

загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та 

організації громадських організацій інвалідів мають право 

застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування 

такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно 

до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

100 



Україні". 

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські 

організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані 

сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з 

урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із 

законодавством 

Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

100 

     Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від 

форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки 

(крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, 

які повністю утримуються за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів. 

100 

Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та 

заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-

курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі 

підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені 

контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та 

організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій 

декларація подається платником податку протягом 30 календарних 

днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. 

100 

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи 

вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я 

населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, 

дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської 

підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі 

спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-

спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених 

підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру 

неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких 

розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та 

організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, 

декларація подається платником податку протягом 30 календарних 

днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. 

100 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

бюджетні організації, релігійні установи,  військові формування, 

утворені відповідно до законів України про Збройні  Сили України та 

Державну прикордонну  службу України, правоохоронні органи, 

органи ДСНС, які повністю утримуються за рахунок державного, або 

місцевого бюджетів. 

100 

1
Пільги визначаються з урахуванням норм 

підпункту12.3.7пункту12.3статті12,пункту30.2статті30,статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі 

встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної 

одиниці,за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 
 

Секретар ради                     Віталій ШЕЙКО  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1679 

LV сесія                          VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2021 рік 

 

 Відповідно до ст. ст. 266, 267, 291-300 Податкового кодексу України, ч. 

1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

підрозділами XII, XIV Податкового кодексу України та п. 24 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Встановити на території Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади місцеві податки: 

1.1.  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1); 

1.2.  Транспортний податок (додаток 2); 

1.3.  Єдиний податок (додаток 3). 

2. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2021 року. 

3. Визнати рішення ХL сесії Олевської міської ради VII скликання від 

23.05.2019 року № 1093 «Про встановлення ставок і пільг із сплати місцевих 

податків на 2020 рік» таким, що втратило чинність з 01.01.2021 року. 

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

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

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук).  

 

 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО 

 

 

 



Додаток 1 

 до рішення LV сесії Олевської міської ради 

 VII скликання від 25.06.2020 року № 1679 

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2021 рік» 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

1. Платники податку 

Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

2. Об’єкт оподаткування  

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового 

кодексу України. 

3. База оподаткування 
База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

4. Пільги із сплати податку 

Пільги із сплати податку визначені підпунктами 266.4.1 - 266.4.3 статті 266 

Податкового кодексу України. 

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, 

зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 м
2
; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 м
2
; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у 

разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та 

житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 м
2
. 

Звільнити у 2021 році від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки малозабезпечених та багатодітних громадян, якщо 

середньомісячний сукупний дохід сім’ї (пільговика) в розрахунку на одну особу за 

попередні шість місяців не перевищує величину доходу, який дає право на 

податкову соціальну пільгу. 

5. Ставка податку 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються у відсотках 

до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) розу за 1 м
2
 бази оподаткування, залежно від місця розташування 

(зональності) та типів таких об’єктів нерухомості, згідно Додатку 1.1. (пункт 

266.5.1 статті 266 Податкового кодексу України). 

6. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та 

порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності визначені пунктами 266.1 – 266.10 Податкового кодексу України. 

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування 

та зараховується до бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 

згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. 

7. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО 



Додаток 1.1 

 до рішення LV сесії Олевської міської ради 

 VII скликання від 25.06.2020 року № 1679 

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2021 рік» 

 

Ставки 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

Код 

області 

Код 

райо

ну 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

 
06 

 1824410100 

 
Олевська міська об'єднана територіальна громада 

Житомирської області 

(м. Олевськ) 

 

 

 

 
Класифікація будівель та споруд

2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр (відсотків розміру 

мінімальної заробітної 

плати) 

 
код 

 
Найменування

2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 
зона

4
 

2 
зона

4
 

3 
зон
а

4
 

1 
зон
а

4
 

2 
зона

4
 

3 
зона

4
 

11 Будівлі житлові 
111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні
5
 

1110.1 Будинки одноквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1110.2 Котеджі та будинки 

одноквартирні 

підвищеної комфортності 

0,200 - - 0,200 - - 

1110.3 Будинки садибного типу 0,200 - - 0,200 - - 

1110.4 Будинки дачні та садові 0,200 - - 0,200 - - 

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами
5
 

1121.1 Будинки двоквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1121.2 Котеджі та будинки 

двоквартирні 

підвищеної 

комфортності 

0,200 - - 0,200 - - 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами
5
 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 



1122.2 Будинки багатоквартирні 

підвищеної комфортності, 

індивідуальні 

0,200 - - 0,200 - - 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,200 - - 0,200 - - 

113 Гуртожитки
5
 

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.2 Гуртожитки для студентів 

вищих навчальних закладів
5
 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів
5
 Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.4 Будинки-інтернати для людей 

похилого віку та інвалідів
5
 

 
Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки
5
 Звільнені від оподаткування 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.6 Будинки для біженців, притулки 

для бездомних
5
 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.9 Будинки для колективного 

проживання інші 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,360 - - 0,360 - - 

1211.2 Мотелі 0,360 - - 0,360 - - 

1211.3 Кемпінги 0,360 - - 0,360 - - 

1211.4 Пансіонати 0,360 - - 0,360 - - 

1211.5 Ресторани та бари 0,360 - - 0,360 - - 

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки - - - - - - 

1212.2 Дитячі та сімейні табори 
відпочинку 

- - - - - - 

1212.3 Центри та будинки відпочинку - - - - - - 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового 

проживання, не класифіковані 

раніше 

- - - -  

- 
 

- 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні
5
 

1220.1 Будівлі органів державного та 

місцевого управління
5
 

Звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 



1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,360 - - 0,360 - - 

1220.3 Будівлі органів правосуддя
5
 0,360 - - 0,360 - - 

1220.4 Будівлі закордонних представництв
5
 0,360 - - 0,360 - - 

1220.5 Адміністративно-

побутові будівлі 

промислових 

підприємств 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1220.9 Будівлі для 

конторських та 

адміністративних 

цілей інші 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, 

магазини 
0,360 - - 0,360 - - 

1230.2 Криті ринки, павільйони та 

зали для ярмарків
5
 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1230.3 Станції технічного 

обслуговування 

автомобілів 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,360 - - 0,360 - - 

1230.5 Бази та склади підприємств 

торгівлі і громадського 

харчування 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1230.6 Будівлі підприємств 

побутового 

обслуговування 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,360 - - 0,360 - - 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі 

автомобільного транспорту 
0,360 - - 0,360  

- 
 

- 

1241.2 Вокзали та інші будівлі 

залізничного транспорту 
0,360 - - 0,360  

- 
 

- 

1241.5 Будівлі центрів радіо- та 

телевізійного мовлення, 

телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо 

0,360  
- 

 
- 

0,360  
- 

 
- 

1241.6 Будівлі транспорту та засобів 
зв’язку інші 

0,360 - - 0,360 - - 

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,360 - - 0,360 - - 

1242.2 Гаражі підземні 0,360 - - 0,360 - - 

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,360 - - 0,360 - - 



1242.4 Навіси для велосипедів 0,360 - - 0,360 - - 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові
5
 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування 

та металообробної промисловості
5
 

 

 
Будівлі промисловості, зокрема виробничі 

корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств звільнені від 

оподаткування 

(пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)- 

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії
5
 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної 
та нафтохімічної 
промисловості

5
 

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості
5
 

1251.5 Будівлі підприємств харчової 

 промисловості
5
  

1251.6 Будівлі підприємств медичної 
та мікробіологічної 

промисловості
5
 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-

паперової промисловості
5
 

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, 

скляної та фарфоро-фаянсової 
промисловості

5
 

1251.9 Будівлі інших промислових 
виробництв, включаючи поліграфічне

5
 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, 

нафтопродуктів та газу 
0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,360 - - 0,360 - - 

1252.3 Силоси для зерна 0,360 - - 0,360 - - 

1252.4 Силоси для цементу та інших 

сипучих матеріалів 
0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,360 - - 0,360 - - 

1252.6 Холодильники 0,360 - - 0,360 - - 

1252.7 Складські майданчики 0,360 - - 0,360 - - 

1252.8 Склади універсальні 0,360 - - 0,360 - - 

1252.9 Склади та сховища інші
5
 0,360 - - 0,360 - - 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 

оздоровчого 

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,360 - - 0,360 - - 



1261.2 Зали засідань та багатоцільові 

зали для публічних виступів 
0,360 - - 0,360  

- 
 

- 

1261.3 Музичні та танцювальні зали, 
дискотеки 

0,360 - - 0,360 - - 

1261.4 Будівлі для публічних виступів інші 0,360 - - 0,360 - - 

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї
5
 0,360 - - 0,360 - - 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища
5
 0,360 - - 0,360 - - 

1262.3 Технічні центри 0,360 - - 0,360 - - 

1262.4 Будівлі архівів
5
 0,360 - - 0,360 - - 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та 
проектно- вишукувальних 

установ 

0,360 - - 0,360  

- 
 

- 

1263.2  
Будівлі шкіл та інших середніх 

навчальних закладів
5
 

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів 

незалежно від форми власності та джерел 

фінансування, що використовуються для надання 

освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 
266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.4 Будівлі професійно-технічних 
навчальних закладів

5
 

- - - -  

- 
 

- 

1263.5  
Будівлі дошкільних та 

позашкільних навчальних 
закладів

5
 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що 

використовуються для надання освітніх послуг, 

звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних 
закладів для дітей з особливими 

потребами
5
 

- - - -  

- 
 

- 

1263.7 Будівлі метеорологічних 

станцій, обсерваторій
5
 

0,360 - - 0,360  

- 
 

- 

1263.8 Будівлі освітніх та науково-

дослідних закладів інші
5
 

0,360 - - 0,360  

- 
 

- 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні 

територіального обслуговування, 

навчальних закладів
5
 

- - - -  

- 
 

- 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери
5
 - - - - - - 

1264.3 Материнські та дитячі 

реабілітаційні центри, 
пологові будинки

5
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1264.4 Поліклініки, пункти 

медичного 

обслуговування та 

консультації
5
 

- - - -  

- 

 

- 

1265 Зали спортивні
5
 



1265.1 Зали гімнастичні, 

баскетбольні, 

волейбольні, тенісні 

тощо 

0,360 - - 0,360  

- 
 

- 

1265.2 Басейни криті для плавання 0,360 - - 0,360 - - 

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,360 - - 0,360 - - 

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,360 - - 0,360 - - 

1265.5 Тири 0,360 - - 0,360 - - 

1265.9 Зали спортивні інші 0,360 - - 0,360 - - 

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського 

призначення, 
лісівництва та рибного господарства

5
 

1271.1 Будівлі для тваринництва
5
 Будівлі, споруди сільськогосподарських 

товаровиробників, призначені для використання 
1271.2 Будівлі для птахівництва

5
 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна
5
 безпосередньо у сільськогосподарській 

діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 1271.4 Будівлі силосні та сінажні
5
 

1271.5 Будівлі для садівництва, 
виноградарства та виноробства

5
 

1271.6 Будівлі тепличного господарства
5
 

1271.7 Будівлі рибного господарства
5
 

1271.8 Будівлі підприємств 
лісівництва та 
звірівництва

5
 

1271.9 Будівлі 
сільськогосподарського 

призначення інші
5
 

- - - - - - 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
5
 

1272.1  

 

 

 
Церкви, собори, костьоли, мечеті, 

синагоги тощо
5
 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності 

релігійних організацій, статути (положення) яких 

зареєстровано у встановленому законом порядку, та 

використовуються виключно для забезпечення 

їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких 

здійснюють діяльність засновані такими релігійними 

організаціями добродійні заклади (притулки, 

інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, 

в яких здійснюється виробнича та/або господарська 

діяльність, звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали - - - 0,360 - - 

1272.3 Цвинтарі та крематорії
5
 - - - 0,360 - - 

 

1 
У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки 

затверджуються окремими додатками. 



2 
Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до 

Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 

Держстандарту від 17 серпня 2000 р. №507. 
3 

Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 

12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються 

десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 
4 

У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої 

приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки 

зазначаються у графі ―1 зона‖. 
5 

Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть 

звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 

статті 266 Податкового кодексу України. 

 
 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО



 
Додаток 1.2 

 до рішення LV сесії Олевської міської ради 

 VII скликання від 25.06.2020 року № 1679 

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2021 рік» 

 
Ставки 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1
 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

Код 

області 

Код 

райо

ну 

Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

 
06 

 1824456000 

1824455400 

1824486200 

1824481300 

1824481600 

1824482000 

1824482400 

1824482800 

1824483200 

1824483600 

1824484000 

1824484400 

1824484800 

1824485300 

1824485600 

1824486400 

1824487200 

1824487600 

1824488000 

Олевська міська об'єднана територіальна громада 

Житомирської області 

(смт. Дружба, смт. Діброва, смт Новоозерянка, с. 

Озеряни, с. Рудня-Озерянська, с. Жубровичі, с. 

Журжевичі, с. Рудня, с. Замисловичі, с. Рудня-

Замисловицька, с. Устинівка, с. Шебедиха, с. 

Зольня, с. Ковалівка, с. Сердюки, с. Зубковичі, с. 

Калинівка, с. Бацево, с. Ліски, с. Кам’янка, с-ще 

Лісове, с. Кишин, с. Болярка, с. Забороче, с-ще 

Лугове, с. Копище, с. Майдан-Копищенський, с. 

Лопатичі, с. Майдан, с. Джерело, с. Сарнівка, с. 

Покровське, с. Будки, с. Михайлівка, с. Млинок, с. 

Рудня-Бистра, с. Варварівка, с. Корощине, с-ще 

Сновидовичі, с. Стовпинка, с. Держанівка, с. 

Сущани, с. Андріївка, с. Тепениця, с. Артинськ, с. 

Обище, с. Соснівка, с. Хмелівка, с. Хочине, с. 

Перга, с. Рудня-Перганська, с. Рудня-Хочинська, с. 

Юрове) 

 

 

 

 
Класифікація будівель та споруд

2
 

Ставки податку
3
 за 1 кв. метр (відсотків розміру 

мінімальної заробітної 

плати) 

 
код 

 
Найменування

2
 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 
зона

4
 

2 
зона

4
 

3 
зон
а

4
 

1 
зон
а

4
 

2 
зона

4
 

3 
зона

4
 

11 Будівлі житлові 
111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні
5
 

1110.1 Будинки одноквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1110.2 Котеджі та будинки 

одноквартирні 

підвищеної комфортності 

0,200 - - 0,200 - - 



 
1110.3 Будинки садибного типу 0,200 - - 0,200 - - 

1110.4 Будинки дачні та садові 0,200 - - 0,200 - - 

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами
5
 

1121.1 Будинки двоквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1121.2 Котеджі та будинки 

двоквартирні 

підвищеної 

комфортності 

0,200 - - 0,200 - - 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами
5
 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1122.2 Будинки багатоквартирні 

підвищеної комфортності, 

індивідуальні 

0,200 - - 0,200 - - 

1122.3 Будинки житлові готельного типу 0,200 - - 0,200 - - 

113 Гуртожитки
5
 

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.2 Гуртожитки для студентів 

вищих навчальних закладів
5
 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів
5
 Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.4 Будинки-інтернати для людей 

похилого віку та інвалідів
5
 

 
Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки
5
 Звільнені від оподаткування 

(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.6 Будинки для біженців, притулки 

для бездомних
5
 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.9 Будинки для колективного 

проживання інші 

Звільнені від 

оподаткування (пп. 266.2.2 г) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,220 - - 0,220 - - 

1211.2 Мотелі 0,220 - - 0,220 - - 

1211.3 Кемпінги 0,220 - - 0,220 - - 

1211.4 Пансіонати 0,220 - - 0,220 - - 

1211.5 Ресторани та бари 0,220 - - 0,220 - - 

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 



 
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки - - - - - - 

1212.2 Дитячі та сімейні табори 
відпочинку 

- - - - - - 

1212.3 Центри та будинки відпочинку - - - - - - 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового 

проживання, не класифіковані 

раніше 

- - - -  

- 
 

- 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні
5
 

1220.1 Будівлі органів державного та 

місцевого управління
5
 

Звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 а) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,220 - - 0,220 - - 

1220.3 Будівлі органів правосуддя
5
 0,220 - - 0,220 - - 

1220.4 Будівлі закордонних представництв
5
 0,220 - - 0,220 - - 

1220.5 Адміністративно-

побутові будівлі 

промислових 

підприємств 

0,220 - - 0,220  

- 

 

- 

1220.9 Будівлі для 

конторських та 

адміністративних 

цілей інші 

0,220 - - 0,220  

- 

 

- 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, 

магазини 
0,220 - - 0,220 - - 

1230.2 Криті ринки, павільйони та 

зали для ярмарків
5
 

0,220 - - 0,220  

- 

 

- 

1230.3 Станції технічного 

обслуговування 

автомобілів 

0,220 - - 0,220  

- 

 

- 

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,220 - - 0,220 - - 

1230.5 Бази та склади підприємств 

торгівлі і громадського 

харчування 

0,220 - - 0,220  

- 

 

- 

1230.6 Будівлі підприємств 

побутового 

обслуговування 

0,220 - - 0,220  

- 

 

- 

1230.9 Будівлі торговельні інші 0,220 - - 0,220 - - 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі 

автомобільного транспорту 
0,220 - - 0,220  

- 
 

- 

1241.2 Вокзали та інші будівлі 

залізничного транспорту 
0,220 - - 0,220  

- 
 

- 



 
1241.5 Будівлі центрів радіо- та 

телевізійного мовлення, 

телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо 

0,220  
- 

 
- 

0,220  
- 

 
- 

1241.6 Будівлі транспорту та засобів 
зв’язку інші 

0,220 - - 0,220 - - 

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,220 - - 0,220 - - 

1242.2 Гаражі підземні 0,220 - - 0,220 - - 

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,220 - - 0,220 - - 

1242.4 Навіси для велосипедів 0,220 - - 0,220 - - 

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові
5
 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування 

та металообробної промисловості
5
 

 

 
Будівлі промисловості, зокрема виробничі 

корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств звільнені від 

оподаткування 

(пп. 266.2.2 є) п. 266.2 ст. 266 ПКУ)- 

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії
5
 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної 
та нафтохімічної 
промисловості

5
 

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості
5
 

1251.5 Будівлі підприємств харчової 

 промисловості
5
  

1251.6 Будівлі підприємств медичної 
та мікробіологічної 

промисловості
5
 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-

паперової промисловості
5
 

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, 

скляної та фарфоро-фаянсової 
промисловості

5
 

1251.9 Будівлі інших промислових 
виробництв, включаючи поліграфічне

5
 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, 

нафтопродуктів та газу 
0,220 - - 0,220  

- 

 

- 

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,220 - - 0,220 - - 

1252.3 Силоси для зерна 0,220 - - 0,220 - - 

1252.4 Силоси для цементу та інших 

сипучих матеріалів 
0,220 - - 0,220  

- 

 

- 

1252.5 Склади спеціальні товарні 0,220 - - 0,220 - - 

1252.6 Холодильники 0,220 - - 0,220 - - 

1252.7 Складські майданчики 0,220 - - 0,220 - - 



 
1252.8 Склади універсальні 0,220 - - 0,220 - - 

1252.9 Склади та сховища інші
5
 0,220 - - 0,220 - - 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 

оздоровчого 

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,220 - - 0,220 - - 

1261.2 Зали засідань та багатоцільові 

зали для публічних виступів 
0,220 - - 0,220  

- 
 

- 

1261.3 Музичні та танцювальні зали, 
дискотеки 

0,220 - - 0,220 - - 

1261.4 Будівлі для публічних виступів інші 0,220 - - 0,220 - - 

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї
5
 0,220 - - 0,220 - - 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища
5
 0,220 - - 0,220 - - 

1262.3 Технічні центри 0,220 - - 0,220 - - 

1262.4 Будівлі архівів
5
 0,220 - - 0,220 - - 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та 
проектно- вишукувальних 

установ 

0,220 - - 0,220  

- 
 

- 

1263.2  
Будівлі шкіл та інших середніх 

навчальних закладів
5
 

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів 

незалежно від форми власності та джерел 

фінансування, що використовуються для надання 

освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп. 
266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.4 Будівлі професійно-технічних 
навчальних закладів

5
 

- - - -  

- 
 

- 

1263.5  
Будівлі дошкільних та 

позашкільних навчальних 
закладів

5
 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що 

використовуються для надання освітніх послуг, 

звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних 
закладів для дітей з особливими 

потребами
5
 

- - - -  

- 
 

- 

1263.7 Будівлі метеорологічних 

станцій, обсерваторій
5
 

0,220 - - 0,220  

- 
 

- 

1263.8 Будівлі освітніх та науково-

дослідних закладів інші
5
 

0,220 - - 0,220  

- 
 

- 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні 

територіального обслуговування, 

навчальних закладів
5
 

- - - -  

- 
 

- 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери
5
 - - - - - - 



 
1264.3 Материнські та дитячі 

реабілітаційні центри, 
пологові будинки

5
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1264.4 Поліклініки, пункти 

медичного 

обслуговування та 

консультації
5
 

- - - -  

- 

 

- 

1265 Зали спортивні
5
 

1265.1 Зали гімнастичні, 

баскетбольні, 

волейбольні, тенісні 

тощо 

0,220 - - 0,220  

- 
 

- 

1265.2 Басейни криті для плавання 0,220 - - 0,220 - - 

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,220 - - 0,220 - - 

1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,220 - - 0,220 - - 

1265.5 Тири 0,220 - - 0,220 - - 

1265.9 Зали спортивні інші 0,220 - - 0,220 - - 

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського 

призначення, 
лісівництва та рибного господарства

5
 

1271.1 Будівлі для тваринництва
5
 Будівлі, споруди сільськогосподарських 

товаровиробників, призначені для використання 
1271.2 Будівлі для птахівництва

5
 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна
5
 безпосередньо у сільськогосподарській 

діяльності, звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 1271.4 Будівлі силосні та сінажні
5
 

1271.5 Будівлі для садівництва, 
виноградарства та виноробства

5
 

1271.6 Будівлі тепличного господарства
5
 

1271.7 Будівлі рибного господарства
5
 

1271.8 Будівлі підприємств 
лісівництва та 
звірівництва

5
 

1271.9 Будівлі 
сільськогосподарського 

призначення інші
5
 

- - - - - - 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності
5
 

1272.1  

 

 

 
Церкви, собори, костьоли, мечеті, 

синагоги тощо
5
 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності 

релігійних організацій, статути (положення) яких 

зареєстровано у встановленому законом порядку, та 

використовуються виключно для забезпечення 

їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких 

здійснюють діяльність засновані такими релігійними 

організаціями добродійні заклади (притулки, 

інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, 

в яких здійснюється виробнича та/або господарська 

діяльність, звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 и) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали - - - 0,220 - - 



 
1272.3 Цвинтарі та крематорії

5
 - - - 0,220 - - 

 

1 
У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються 

окремими додатками. 
2 

Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до 

Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом 

Держстандарту від 17 серпня 2000 р. №507. 
3 

Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, 

пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються 

десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 
4 

У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається 

рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у 

графі ―1 зона‖. 
5 

Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть 

звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 

266 Податкового кодексу України. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1.3 

 до рішення LV сесії Олевської міської ради 

 VII скликання від 25.06.2020 року № 1679 

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2021 рік» 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до 

підпункту266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України, із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1 

 
Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01 січня 2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

 

 
Код 

області 

 
Код 

району 

 

Код згідно 

з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно- 

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або 

території об’єднаної територіальної 

громади 

 
06 

 
 

1824410100 

1824456000 

1824455400 

1824486200 

1824481300 

1824481600 

1824482000 

1824482400 

1824482800 

1824483200 

1824483600 

1824484000 

1824484400 

1824484800 

1824485300 

1824485600 

1824486400 

1824487200 

1824487600 

1824488000 

 

Олевська міська об’єднана територіальна 

громада Житомирської області 

Група платників, 

категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

1. На квартири, незалежно від їх кількості на 60 м
2
; 100 

2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх 

кількості на 120 м
2
; 

100 

3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток (в разі одночасного перебування у власності платника 

податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у 

тому числі їх часток), на м
2
; 

100 



 

4. Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності учасників бойових дій, в тому числі 

учасників антитерористичної операції на сході України, а також 

членів сімей загиблих учасників АТО, членів сімей 

Героїв Небесної Сотні 

100 

 
1 

Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 
пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях 
різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 
затверджуються окремо. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

 до рішення LV сесії Олевської міської ради 

 VII скликання від 25.06.2020 року № 1679 

«Про встановлення ставок і пільг із  

                                                                                                                               сплати місцевих податків на 2021 рік» 
 

Транспортний податок 

1. Платники податку 

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі, нерезиденти, які 

мають зареєстровані на території населених пунктів Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади (надалі – ОТГ), згідно з чинним законодавством, власні 

легкові автомобілі, визначені пунктом 267.1 статті 267 Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт оподаткування  

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу 

України. 

3. База оподаткування 

База оподаткування визначена пунктом 267.3 статті 267 Податкового кодексу 

України. 

4. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

5. Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності про обчислення і сплату податку 

Порядок обчислення, строк та порядок сплати податку, строк та порядок 

подання звітності визначені пунктами 267.5 – 267.8 статті 267 Податкового кодексу 

України. 

6. Ставка податку 

Ставка податку визначена в пункті 267.4 статті 267 Податкового кодексу 

України. 

 
 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Додаток 3 

 до рішення LV сесії Олевської міської ради 

 VII скликання від 25.06.2020 року № 1679 

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків на 2021 рік» 

Єдиний податок 

1. Платники податку 

Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені пунктом 291.3, 291.4 

статті 291 Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт оподаткування  

Об’єкт оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані ними від 

провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком, 

визначені статтею 292 Податкового кодексу України. 

3. Порядок визначення доходів та їх склад 

Визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – другої 

груп визначено пунктом 292.1-16 Податкового кодексу України. 

4. База оподаткування 

Базою оподаткування для третьої групи платників єдиного податку є обсяг 

доходу, визначений відповідно до вимог п.3 цього додатку. 

5. Ставки єдиного податку 

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у 

відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому 

додатку – прожитковий мінімум), другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року (далі у цьому додатку – мінімальна заробітна плата). Визначені 

пунктом 293.1 статті 293 Податкового кодексу України. 

Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму. 

Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати. 

6. Податковий період 

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої 

груп є календарний рік, визначений пунктом 294.1 статті 294 Податкового кодексу 

України. 

7. Порядок нарахування та сплати податку 

Порядок нарахування та сплати податку регулюються пунктами 295.1, 295.2, 

295.4-295-8 статті 295 Податкового кодексу України. 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

Платники єдиного податку першої та другої груп ведуть облік у порядку, 

визначеному статтею 296 Податкового кодексу України. 



 

9. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків 

і зборів платниками єдиного податку, порядок обрання або переходу на 

спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи 

оподаткування, порядок реєстрації та анулювання реєстрації платника 

єдиного податку: 

визначені статтями 297, 298, 299 Податкового кодексу України. 

10. Відповідальність платника єдиного податку 

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового 

кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум 

єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (стаття 300 

Податкового кодексу України). 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1680 

LV сесія                              VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про встановлення ставок туристичного збору на  

території Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2021 рік 

 

Відповідно до ст. 7, 10, 12, 268 Податкового кодексу України, ст. 26 

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

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

керуючись cт. 64 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на 2021 рік ставки туристичного збору по Олевській міській 

об’єднаній територіальній громаді у розмірі 0,25 відсотка – для внутрішнього 

туризму та 0,5 відсотка – для в’їзного туризму від розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, 

для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

2. Затвердити Положення про порядок справляння туристичного збору на 

території Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, 

згідно з додатком 1. 

3. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2021 року. 

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

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО  



 
Додаток 1 

до рішення LV сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 25.06.2020 р. № 1680 

«Про встановлення ставок туристичного 

збору на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 

рік» 

 

Положення 

про порядок справляння туристичного збору на території Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 

 1. Загальні положення. 

 1.1.  Положення про туристичний збір на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (далі – Положення) розроблене 

на підставі ст. 7, 10, 12, 268 Податкового кодексу України, ст. 26 Закону 

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

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись 

cт. 64 Бюджетного кодексу України, та визначає порядок справляння 

туристичного збору на території громади. 

 Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними 

особами на території Олевської міської об’єднаної територіальної громади. 

 1.2. Внутрішній туризм для цілей розділу XII «Податок на майно» 

Податкового кодексу України – переміщення в межах території України 

громадян України та/або осіб, які постійно проживають на території України, в 

пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 

 В’їзний туризм для цілей розділу XII «Податок на майно» Податкового 

кодексу України – прибуття на територію України та/або переміщення в межах 

території України осіб, які постійно не проживають на території України, в 

пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 

 1.3. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються 

до місцевого бюджету. 

 2. Платники збору. 

 2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без 

громадянства, які прибувають на територію Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, на якій діє рішення Олевської міської ради про 

встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення. 

 2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

 а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму; 

 б) особи визначені підпунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 

14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово 

розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» 



 

підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, що належать фізичним особам на 

праві власності або на праві користування за договором найму; 

 в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи 

або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

 г) ветерани війни; 

 ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

 д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, 

оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-

оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну 

практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я; 

е) діти віком до 18 років; 

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-

курортні заклади; 

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеню споріднення, 

визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у 

місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпунктом 5.1 

пункту 5 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві 

користування за договором найму. 

 3. Ставка збору. 

 3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу 

тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення, у розмірі 0,25 відсотка – для 

внутрішнього туризму та 0,5 відсотків – для в’їзного туризму від розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

 4. База справляння збору. 

 4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 

5 цього Положення. 

 5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі). 

 5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у 

таких місцях проживання (ночівлі): 

 а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки 

відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, 

пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

 б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 

котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 

використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 



 

 5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими 

агентами: 

 а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього 

Положення, фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з 

тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення; 

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, 

що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за 

договором найму; 

 в) юридичними особами, які уповноважуються Олевською міською 

радою, справляти збір на умовах Договору, укладеного з відповідною радою. 

 6. Особливості справляння збору. 

 6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 

тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, 

які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням 

інших вимог, визначених рішенням Олевської міської ради. 

 За один і той самий період перебування платника збору на території 

однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким 

платником збору, не допускається. 

 6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 

проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві 

користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 

підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового 

кодексу України та рішення Олевської міської ради. 

 6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний 

збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій 

особі у встановленому Податковим кодексом України порядку. 

 7. Порядок сплати збору. 

 7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 

строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, 

або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 

28 (29) включно) на підставі рішення Олевської міської ради.   

 Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають 

у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих 



 

щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена 

відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з 

урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими 

податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного 

(податкового) періоду. 

 7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, 

що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не 

за місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати 

такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної 

податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. 

7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. 

 

 

Секретар ради                                                                             Віталій ШЕЙКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1681 

LV сесія                              VІІ скликання 

 

від 25.06.2020 року 

 

Про затвердження Програми щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19 на території  

Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік 

 

З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на території 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, на виконання вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», відповідно до Закону 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб», керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 

на території Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

(далі – Програма), згідно з додатком. 

2. Фінансовому відділу Олевської міської ради (Катерина Горпиніч) 

забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО  



 
Додаток  

до рішення LV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 25.06.2020 року №1681 

«Про затвердження Програми щодо 

запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19 на території Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма щодо запобігання 

поширенню коронавірусу COVID-19 на території 

Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Паспорт програми  

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Олевська міська рада 

2. Розробник Програми Відділ економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності виконавчого 

апарату міської ради  

3. Відповідальний 

виконавець Програми 

КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради, КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, КП 

«Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради, Олевське ВП Коростенського ВП 

ГУНП в Житомирській області, Житомирський 

прикордонний загін Північного регіонального 

управління Державної прикордонної служби 

України, відділ прикордонної служби «Копище» 

Житомирського прикордонного загону, Олевський 

районний сектор Управління ДСНС України в 

Житомирській області, Олевський районний сектор 

Державної міграційної служби,Олевський РВК, 

Олевське районне відділення Центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф, 

Олевський міжрайонний відділ ДУ «Житомирський 

обласний лабораторний центр МОЗУ», Олевське 

районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області. 

4. Учасники Програми 

 

 

КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради, КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, КП 

«Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради, Олевське ВП Коростенського ВП 

ГУНП в Житомирській області, Житомирський 

прикордонний загін Північного регіонального 

управління Державної прикордонної служби 

України, відділ прикордонної служби «Копище» 

Житомирського прикордонного загону, Олевський 

районний сектор Управління ДСНС України в 

Житомирській області, Олевський районний сектор 

Державної міграційної служби,Олевський РВК, 

Олевське районне відділення Центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф, 

Олевський міжрайонний відділ ДУ «Житомирський 

обласний лабораторний центр МОЗУ», Олевське 

районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області. 

5. Терміни реалізації 

Програми 

2020 рік 



 

6. 

Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

Міський бюджет, районний бюджет, обласний 

бюджет та інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством 

7. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

В межах фінансових можливостей 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання яких  спрямована програма 

 Інфекційні хвороби до сьогоднішнього дня є однією з основних причин 

інвалідності та смертності населення в усьому світі, у тому числі і в Україні. 

Підвищення рівня інфекційної захворюваності, на думку експертів Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ), пов’язане з демографічним вибухом – 

збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд. чоловік, а також 

негативними соціально-економічними змінами у ряді країн, військовими 

конфліктами, внутрішньою та зовнішньою міграцією, екологічними катаклізмами, 

появою таких нових нозологічних форм, як пташиний грип, пандемічний грип, 

спричинений вірусом Н1N1 Каліфорнія, тяжкий гострий респіраторний синдром, 

коронавірусна хвороба COVID-19. Новий коронавірус 2019 року (SARS-CoV-2, або 

2019-nCoV) — це новий вірус, який спричиняє розвиток респіраторних захворювань 

у людей (зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19) та може передаватися 

від людини до людини. Цей вірус уперше був ідентифікований під час розслідування 

спалаху в м. Ухань, Китай, у грудні 2019 року. З березня 2020 року реагування на 

світову епідемію вище вказаної інфекційної хвороби розпочались і в Україні. 

Зокрема, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України прийняті  

відповідні законодавчі акти, що передбачають введення карантину по всій території 

держави та ряду заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення 

коронавірусної хвороби. Органи місцевого самоврядування спільно із закладами 

охорони здоров’я на місцях в законодавчому порядку реагують на виконання 

поставлених заходів, приймаючи відповідні програми, виділяючи кошти на 

проведення епідеміологічних заходів, тощо. 

Таким чином, здійснення заходів щодо захисту населення Олевської міської 

об’єднаної територіальної громад від гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 неможливі без розроблення та 

затвердження Програми щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 на 

території Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік (далі - 

Програма).  

3. Мета  Програми 

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, шляхом запобігання та 

зниження рівня захворюваності жителів громади та здійснення першочергових 

заходів, спрямованих на матеріально-технічне забезпечення закладів охорони 



 

здоров’я та інших установ, що здійснюватимуть заходи з профілактики, виявлення 

та лікування COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми Програми 

 Для вирішення існуючих проблем визначено основні завдання Програми:  

- здійснення комплексу організаційно-методичних заходів щодо зниження 

рівня захворюваності; 

- організація виконання та здійснення постійного контролю за дотриманням 

на території Олевської міської ОТГ санітарних правил та норм щодо запобігання 

коронавірусної хвороби;  

- підтримка функціонування та матеріального забезпечення КНП «Олевський 

Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, КП «Олевська центральна аптека №32» 

Олевської міської ради та інших підприємств, закладів та установ для 

безперебійного здійснення заходів з профілактики, виявлення та лікування 

інфекційних захворювань; 

- забезпечення працівників Олевської міської ради та її структурних 

підрозділів дезінфікуючими засобами та індивідуальними засобами захисту від 

інфекційних захворювань в разі впровадження карантинних заходів на території 

України; 

- сприяння у забезпеченні інших установ, закладів та організацій засобами 

захисту та протидії вірусним інфекціям; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення 

громади щодо дотримання правил та норм карантинного режиму та у випадках 

введення надзвичайної ситуації або надзвичайного стану.  

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснює комісія з 

питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку міської 

ради, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Олевської міської ради. 

Повідомлення про хід і результати виконання Програми здійснює комісія з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олевської міської 

ради. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

6. Перелік заходів Програми 

№ 

п/п 

Перелік заходів Програми Термін 

виконан

ня 

заходу 

 

Виконавці 

 

 

Орієнтовані обсяги 

фінансування, 

гривень 

Очікуваний результат 

 

 

 

1. Виділення коштів для 

придбання засобів 

індивідуального захисту та 

дезінфікуючих засобів з 

метою протидії поширення  

коронавірусу COVID-19 

2020 р. КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради, КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, КП 

«Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради, Олевське ВП Коростенського ВП 

ГУНП в Житомирській області, Житомирський 

прикордонний загін Північного регіонального 

управління Державної прикордонної служби 

України, відділ прикордонної служби «Копище» 

Житомирського прикордонного загону, Олевський 

районний сектор Управління ДСНС України в 

Житомирській області, Олевський районний сектор 

Державної міграційної служби,Олевський РВК, 

Олевське районне відділення Центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф, 

Олевський міжрайонний відділ ДУ 

«Житомирський обласний лабораторний центр 

МОЗУ», Олевське районне управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській 

області. 

В межах фінансових 

можливостей 

Забезпечення  працівників, 

установ, закладів, організацій 

предметами та матеріалами 

захисту від коронавірусу 

COVID-19 

2 Придбання безконтактних 

медичних інфрачервоних 

термометрів з метою протидії 

поширення  коронавірусу 

COVID-19 

2020 р. КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради, КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, КП 

«Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради, Олевське ВП Коростенського ВП 

В межах фінансових 

можливостей 

Оснащення медичних закладів 

громади необхідною 

медичною технікою 



 

ГУНП в Житомирській області, Житомирський 

прикордонний загін Північного регіонального 

управління Державної прикордонної служби 

України, відділ прикордонної служби «Копище» 

Житомирського прикордонного загону, Олевський 

районний сектор Управління ДСНС України в 

Житомирській області, Олевський районний сектор 

Державної міграційної служби,Олевський РВК, 

Олевське районне відділення Центру екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф, 

Олевський міжрайонний відділ ДУ 

«Житомирський обласний лабораторний центр 

МОЗУ», Олевське районне управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській 

області. 

3 Придбання хлорки, для 

профілактики, протидії та з 

метою протидії поширення  

коронавірусу COVID-19 

2020 р. КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради, КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради, КП «Олевська центральна аптека 

№32» Олевської міської ради, Олевське ВП 

Коростенського ВП ГУНП в Житомирській 

області, Житомирський прикордонний загін 

Північного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України, 

відділ прикордонної служби «Копище» 

Житомирського прикордонного загону, 

Олевський районний сектор Управління ДСНС 

України в Житомирській області, Олевський 

районний сектор Державної міграційної 

служби,Олевський РВК, Олевське районне 

В межах фінансових 

можливостей 

Матеріально-технічне 

забезпечення закладів та 

установ, які залучатимуться 

для профілактики, виявлення 

та запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19 



 

відділення Центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, Олевський 

міжрайонний відділ ДУ «Житомирський 

обласний лабораторний центр МОЗУ», 

Олевське районне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області. 

4 Придбання оприскувачів, які 

залучатимуться для 

профілактики, протидії та 

запобіганню поширенню 

коронавірусу COVID-19 

2020 р. КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради, КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, КП 

«Олевська центральна аптека №32» Олевської 

міської ради, Олевське ВП Коростенського ВП 

ГУНП в Житомирській області, Житомирський 

прикордонний загін Північного регіонального 

управління Державної прикордонної служби 

України, відділ прикордонної служби «Копище» 

Житомирського прикордонного загону, Олевський 

районний сектор Управління ДСНС України в 

Житомирській області, Олевський районний сектор 

Державної міграційної служби,Олевський 

РВК, Олевське районне відділення Центру 

екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф, Олевський міжрайонний відділ ДУ 

«Житомирський обласний лабораторний центр 

МОЗУ», Олевське районне управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській 

області. 

В межах фінансових 

можливостей 

Матеріально-технічне 

забезпечення закладів та 

установ, які залучатимуться 

для профілактики, виявлення 

та запобігання поширенню 

коронавірусу COVID-19 

5 Придбання захисних 

костюмів, які залучатимуться 

для профілактики та з метою 

2020 р. КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради, КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської 

В межах фінансових 

можливостей 

Матеріально-технічне 

забезпечення закладів та 

установ, які залучатимуться 



 

протидії поширення  

коронавірусу COVID-19 

міської ради, КП «Олевська центральна аптека 

№32» Олевської міської ради, Олевське ВП 

Коростенського ВП ГУНП в Житомирській 

області, Житомирський прикордонний загін 

Північного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України, 

відділ прикордонної служби «Копище» 

Житомирського прикордонного загону, 

Олевський районний сектор Управління ДСНС 

України в Житомирській області, Олевський 

районний сектор Державної міграційної 

служби,Олевський РВК, Олевське районне 

відділення Центру екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, Олевський 

міжрайонний відділ ДУ «Житомирський 

обласний лабораторний центр МОЗУ», 

Олевське районне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Житомирській області. 

для профілактики, виявлення 

та запобігання поширення 

коронавірусу COVID-19 

 

 

 
Секретар ради                                                                                                                                                      Віталій ШЕЙКО 

 



 

                                                                                                                       
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

РІШЕННЯ №1682 

LV сесія                                                                                                  VII  скликання 

 

від 25.06.2020 року  

 

Про затвердження Положення про конкурсний  

відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення  

незалежної оцінки об’єктів комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади,  

що підлягають наданню в оренду та відчуженню 

 

З метою забезпечення прозорості в проведенні незалежної оцінки 

комунального майна Олевської міської ради, створення конкурентного середовища 

для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки майна, керуючись ст. 25, 26, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 

Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», наказу Фонду державного майна від 31.12.2015р. № 2075 

«Про  затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності» (в  новій редакції відповідно до наказу Фонду державного майна від 

16.01.2018р. № 47  «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної  діяльності»), листа Житомирського обласного територіального 

відділення Антимонопольного комітету України від 20.05.2020 року №56-02/610 

щодо погодження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для  проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають наданню в 

оренду та відчуженню та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

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

міська рада  

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

для  проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають наданню в оренду та 

відчуженню, згідно з  додатком 1. 

2. Затвердити склад конкурсної Комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 

згідно з додатком 2. 

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

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

 

Секретар ради                                                                                 Віталій ШЕЙКО  



 
Додаток 1 

до рішення LV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 25.06.2020 року 

 № 1682  «Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки об’єктів 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, що підлягають наданню в 

оренду та відчуженню» 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення  

незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають 

наданню в оренду та відчуженню 

 

І. Загальні положення 

1.Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для 

проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, що підлягають наданню в оренду та 

відчуженню (далі – Положення) розроблене відповідно до вимог Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 

та інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Олевської міської ради. 

Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності - суб’єктів господарювання (далі суб’єкти оціночної 

діяльності) для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади (крім грошової оцінки 

земельних ділянок), на підставі звернень комунальних підприємств, установ та 

організацій, в господарському віданні або в оперативному управлінні яких вони 

знаходяться (надалі – замовники), що підлягають наданню в оренду та 

відчуженню.  

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки – документи 

щодо досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку 

яких буде здійснювати переможець конкурсу (копія договору про надання послуг 

з оцінки разом з копіями акту приймання-передавання робіт з оцінки та висновку 

про вартість об’єкта оцінки);  

конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтвердні документи та 

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які 

будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку 

майна;  

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості надання 

послуг з оцінки та строку її виконання (у календарних днях), якщо він не був 

визначений в інформації про проведення конкурсу; 

об’єкти оцінки першого рівня складності - будівлі (у тому числі ті, що 

утворюють комплекси); приміщення; споруди (як окремі об’єкти); об’єкти 

незавершеного будівництва; серійне обладнання (окремий об’єкт або декілька 

об’єктів); несерійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів); колісні 

транспортні засоби; судноплавні засоби; літальні апарати; запаси (зокрема 

товари); 



 

об’єкти оцінки другого рівня складності - об’єкти нерухомого майна, 

асоційовані з бізнесом; цілісні майнові комплекси або їх активи; цінні папери; 

корпоративні права; нематеріальні активи; права вимоги; унікальні та складні 

об’єкти (зокрема, об’єкти, що мають понад 10 тис. необоротних активів, або 

розташовані на значній кількості земельних ділянок в межах одного регіону, або 

розташовані в різних регіонах, або розташовані на земельних ділянках, які мають 

різне цільове призначення тощо); 

претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у 

конкурсі та подав до Олевської міської ради за використанням комунального 

майна конкурсну документацію у строк, передбачений в оприлюдненому 

інформаційному повідомленні про проведення конкурсу; 

учасник конкурсу - претендент, якого допущено до участі в конкурсі. 

3. Для проведення конкурсного відбору об’єкта оціночної діяльності Олевська 

міська рада утворює конкурсну комісію (далі – комісія) у складі 5 осіб, яка 

затверджується рішенням Олевської міської ради. 

4. Очолює комісію голова. У разі відсутності голови комісії його обов’язки 

виконує заступник голови комісії. Голова комісії у межах наданих йому 

повноважень: 

-скликає засідання комісії; 

-головує на засіданнях комісії; 

-приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених           

цим Положенням; 

-надає доручення, обов’язкові для виконання членами комісії; 

-організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією; 

-бере участь у таємному голосуванні; 

-підписує підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору   

суб’єктів оціночної діяльності; 

-представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за 

рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами. 

5. Секретар комісії є її членом та в межах наданих йому повноважень: 

-здійснює підготовку інформаційного повідомлення про проведення конкурсу; 

-забезпечує виконання доручень голови комісії; 

-опрацьовує подані претендентами підтвердні документи, документи щодо 

практичного досвіду виконання робіт з оцінки;  

-готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;  

-готує інформацію щодо кожного претендента, який має намір взяти участь в 

конкурсі; 

-складає протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення переможця 

конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності; 

-готує інформацію про результати конкурсу для повідомлення переможців 

конкурсу, замовників конкурсу та для оприлюднення. 

6. На період тривалої відсутності секретаря комісії його повноваження 

делегуються головою комісії будь-якому члену комісії. 

7. В інформаційній довідці зазначається про: 

-наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 

передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами 

та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку 

якого  здійснюватиме переможець конкурсу; 



 

-перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із 

зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами 

(кваліфікаційними документами) оцінювача; 

-наявність у претендента підтвердженого документально практичного досвіду 

виконання робіт з оцінки подібних об’єктів; 

-наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання 

послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу і замовниками, за 

підсумками попередніх конкурсів; 

-наявність зауважень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за 

підсумками їх рецензування. 

 

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу 

1. З метою опублікування умов конкурсу замовники (балансоутримувачі), які 

уповноважені управляти майном установ, організацій та підприємств подають 

інформацію про об’єкти оцінки до  загального відділу Олевської міської ради. 

2. Інформація про проведення конкурсу має містити: 

-дату і місце проведення конкурсу;  

-інформацію про об’єкт оцінки; 

-кінцевий термін подання документів; 

-строк виконання послуг у календарних днях (за потреби); 

-перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії; 

-вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що 

залучаються до виконання робіт з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної 

діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки 

об’єкта оцінки, а також подібного до оцінюваного майна); 

-інформацію про замовника та особу – платника робіт з оцінки; 

-інформацію про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого 

наведено в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від                  

31.12.2015р. № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 

16.01.2018р. № 47);  

-очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки; 

-відомості про місцезнаходження комісії,  контактні номери телефонів. 

3. Особи, які надають інформацію про об'єкт оцінки, відповідають за її 

достовірність, повноту та відповідність вимогам законодавства. 

4. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті 

Олевської міської ради та в друкованих засобах масової інформації обласного 

рівня. 

Конкурс проводиться через п’ятнадцять календарних днів, після 

опублікування  інформації.  

5. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті  і 

складається із: 

-конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено 

також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було  визначено 

в інформації про проведення конкурсу; 

-документів щодо практичного досвіду виконання послуг з оцінки разом із 

заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 



 

залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 

(додаток 1 до Положення). 

-підтвердних документів; 

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде 

проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування 

юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, 

який подає конкурсну документацію. 

6. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: 

-заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності (додаток 

2 до Положення); 

-копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено 

провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та 

спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого 

буде здійснювати переможець конкурсу; 

-інформація про претендента (додаток 3 до Положення). 

Інформація про претендента містить: 

         -наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності; 

-інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з 

претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та 

підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у 

саморегулівних організаціях оцінювачів, тощо. 

7. Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з 

оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. У разі з'ясування факту 

залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки майна 

того самого об'єкта декількома претендентами бали за професійний стаж такого 

оцінювача, а також за його практичний досвід виконання робіт не зараховуються 

жодному з претендентів. 

8. Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки, документи щодо 

практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду 

претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 

та підписання звіту про оцінку майна, підтвердні документи має засвідчити 

підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності. 

9. До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути 

допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної 

діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 

провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та 

спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. 

10. Конкурсна документація подається до загального відділу Олевської 

міської ради за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу 

(включно). 

 

ІІІ. Порядок проведення конкурсу 

1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її 

кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників. 

2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви голова комісії 

приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2658-14


 

3. На засіданні комісія: 

-аналізує підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду 

виконання робіт з оцінки претендентів та розглядає інформаційну довідку про 

кожного претендента, підготовлену секретарем (за його відсутності іншим 

членом комісії, якому делеговано повноваження секретаря); 

-приймає шляхом голосування рішення про допуск претендентів до участі в 

конкурсі або виключення з учасників конкурсу; 

-розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією; 

-обраховує кількість балів, які набрали учасники конкурсу за критеріями; 

-проводить таємне голосування; 

-обирає переможця конкурсу; 

-приймає рішення про відміну конкурсу в разі наявності обставин, що 

унеможливлюють його проведення. 

4.  Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі: 

-якщо подана конкурсна документація є неповною, зокрема не містить хоча 

б одного з документів, передбачених пунктом 5 розділу ІІ цього Положення; 

-якщо подана конкурсна документація є недостовірною; 

-якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не 

відповідає вимогам цього Положення (зокрема, цінову пропозицію подано у 

відкритому вигляді;  

-документи, передбачені пунктами 5 і 6 розділу ІІ цього Положення, 

оформлено не за формами та (або) не завірено підписом керівника;  

-в інформації про претендента відсутній підпис (підписи) оцінювачів; 

-якщо подана конкурсна документація є такою, що не відповідає 

оприлюдненій інформації про проведення конкурсу та вимогам цього 

Положення (зокрема, неправильно зазначено об’єкт оцінки; не зазначено строк 

надання послуг з оцінки (якщо його не зазначено в інформації про проведення 

конкурсу);  

-строк надання послуг з оцінки зазначено не у календарних днях або він 

перевищує той, що зазначено в інформації про проведення конкурсу; 

-якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів для участі у 

конкурсі; 

-якщо запропонована претендентом вартість надання послуг з оцінки 

об’єктів першого рівня складності перевищує очікувану найбільшу ціну 

надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, надруковану в інформаційному 

оголошенні про проведення конкурсу. 

Рішення про недопущення претендента до участі в конкурсі приймає комісія 

під час засідання шляхом голосування. 

5. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, 

письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова 

комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет 

документів на конкурсі не розглядається. 

6. У разі якщо на момент проведення конкурсу відпала необхідність відбору 

суб’єкта оціночної діяльності для проведення робіт з незалежної оцінки, комісія 

приймає рішення про зняття з конкурсу такого об’єкта оцінки та робить 

відповідний запис в протоколі проведення конкурсу. 

7. Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо: 



 

-на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву 

від претендента; 

-за підсумками розгляду комісією поданої претендентами конкурсної 

документації учасником конкурсу не визнано жодного претендента або визнано 

лише одного претендента; 

-після виключення комісією учасника (учасників) конкурсу залишився лише 

один учасник. 

-У таких випадках голова комісії приймає рішення про повторне проведення 

конкурсу та призначає його дату. 

8. До критеріїв визначення переможця конкурсу належать: 

-досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення 

оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, 

зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником; 

-наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника 

конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання 

робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу; 

-наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання 

послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та замовником з вини 

суб’єкта оціночної діяльності; 

-наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки 

оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів; 

-наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов договору 

(договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо 

застосування до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу, заходів 

дисциплінарного впливу (застосовується під час визначення переможця конкурсу 

щодо об’єктів оцінки другого рівня складності); 

-запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки 

(застосовується під час визначення переможця конкурсу щодо об’єктів оцінки 

першого рівня складності). 

9. Обрання переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів першого рівня 

складності відбувається за один етап. 

Обрання переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів другого рівня складності 

відбувається за два етапи. 

Визначення переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів першого рівня 

складності проводиться у послідовності згідно розділу ІV Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від 31.12.2015р. № 2075 (у редакції наказу Фонду 

державного майна України від 16.01.2018р. № 47). 

Визначення переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів другого рівня 

складності проводиться у послідовності згідно розділу V Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 

державного майна України від 31.12.2015р. № 2075 (у редакції наказу Фонду 

державного майна України від 16.01.2018р. № 47). 

10. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в конкурсній 

документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб, суб’єктів 

господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

саморегулівних організацій оцінювачів. У такому разі для аналізу уточненої 



 

інформації та проведення обчислень комісія може оголосити перерву в засіданні 

на строк, що не перевищує сім календарних днів. 

До перерви у засіданні комісія забезпечує внесення до проекту підсумкової 

таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності (додаток 4 до Положення), інформації про всіх учасників конкурсу, 

якою володіє комісія до перерви у засіданні. На час перерви у засіданні комісії 

Олевська міська рада забезпечує зберігання конкурсної документації учасників 

конкурсу та проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного 

відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії, 

інформація в підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності може бути уточнена. 

Підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності складають для кожного об’єкта оцінки окремо, її підписують 

голова комісії та члени комісії, присутні на засіданні. 

 11. Рішення комісії оформлюються протоколом. Протокол підписують усі 

присутні на засіданні члени комісії. 

ІV. Інформація про результати конкурсу 

1. Після проведення конкурсу Олевська міська рада письмово інформує 

переможців конкурсу, замовників конкурсу про результати конкурсу із 

зазначенням ціни та строку виконання робіт з оцінки, а також оцінювачів, які 

будуть залучені до виконання робіт з оцінки. 

2. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті 

Олевської міської ради та в друкованих засобах масової інформації обласного 

рівня. 

3.Конкурсна документація, передбачена пунктом 5 розділу ІІ цього 

Положення, зберігається в Олевській міській раді протягом трьох років. 

 

 

Секретар ради                                                                               Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток 1  

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення незалежної 

оцінки об’єктів комунальної власності 

Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади, що підлягають наданню в оренду та 

відчуженню 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 

оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 

__________________________________________________________________ 
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця) 

№ 

з/п 
Назва об’єкта Мета 

проведення 

оцінки 

Дата оцінки Період 

проведення 

оцінки 

Замовник/платник Досвід суб’єкта 

оціночної 

діяльності/досвід 

оцінювача 

(прізвище, ім'я, по 

батькові)* 

Документ, що 

підтверджує 

досвід** 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

__________ 
* Зазначається конкретна особа - оцінювач (оцінювачі) або безпосередньо суб'єкт оціночної діяльності, який бере 

участь у конкурсі. 
** Копія договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт 

з оцінки (показник вартості виконання робіт та порядок розрахунку можуть бути заштриховані), копією висновку 

про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної рецензентом, що працює в органі 

приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації 

оцінювачів. Документи мають бути засвідчені керівником. 

"___" ____________ 20__ року ___________ 
(підпис) 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної  

діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, що підлягають наданню в оренду та 

відчуженню 

 

До Олевської міської ради 

вул. Володимирська, буд.2,  

11001 м. Олевськ,  

Житомирської обл.  

Голові конкурсної комісії 

з відбору суб'єктів оціночної діяльності 

________________________ 
 

ЗАЯВА  

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності 

Заявник  

_____________________________________________________________________________________ 
                             (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця) 

Керівник  

_____________________________________________________________________________________, 
                                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові; посада) 

який діє на підставі                                                                      
______________________________________________________________________________________________________ 

(установчий документ або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

______________________________________________________________________________________________________ , 

громадських формувань  -  для  фізичних осіб – підприємців) 

зареєстрованого__________________________________________ за № ______________________________________ 

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від ____________ № ___________________  

Розрахунковий рахунок №_____________________________________ в ____________________________________ 

МФО ________________________________________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний  контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) 

_____________________________________________________________________________________ 

Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

                

Телефон 

                

Телефакс 

                

Телекс 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб’єктів оціночної діяльності на право 

проведення незалежної оцінки 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                                        (повна назва об'єкта) 
 

        "___" ____________ 20__ року 

 

                                            ___________ 
                                                 (підпис) 



 

Додаток 3 
 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної  

діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної  

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, що  

підлягають наданню в оренду та відчуженню 

  

Інформація про претендента 
                        _________________________________________________________________________________ 

                       (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця) 

1. Наявність сертифіката суб’єкта оціночної діяльності 

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від ____________№_________________   

2. Наявність оцінювачів, які є його штатними працівниками та відповідно до статті 19  Закону України ―Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні‖ заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його штатному складі, і будуть 

залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 

№ 

з/ 
п 

Прізвище, 

ім’я, 

побатькові 

Дата видачі 

кваліфікаційного 

документа 
оцінювача* 

Номер 

кваліфікаційного 

документа 
оцінювача 

Напрями та 

спеціалізації, за 

якими видано 

кваліфікаційний 

документ 

оцінювача** 

Членство в 

саморегулівній 

організації  

оцінювачів 

(найменування 

організації) 

Стаж 

роботи 

оцінювача, 
років 

Особистий

підпис*** 

        

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача. 

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин і 

обладнання. 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 

1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих 

речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять 

культурну цінність. 

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної 

власності 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної 

власності). 2.2. Оцінка прав  на  об’єкти  інтелектуальної власності. 

*** Розглядається як письмова згода. 

 

 

 



 

2. Наявність оцінювачів, залучених за цивільно-правовими договорами, які будуть виконувати роботи з оцінки майна та підписувати 

звіт про оцінку майна 

№ 

з/ 
п 

Прізвище, 

ім’я, 

побатькові 

Дата видачі 

кваліфікаційного 

документа 
оцінювача* 

Номер 

кваліфікаційного 

документа 
оцінювача 

Напрями та 

спеціалізації, за 

якими видано 

кваліфікаційний 

документ 

оцінювача** 

Членство в 

саморегулівні

й організації  

оцінювачів 

(найменування 

організації) 

Стаж 

роботи 

оцінювача, 
років 

Особистий

підпис*** 

        

*Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача. 

** І. Оцінка об’єктів в матеріальній формі 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них. 1.2. Оцінка машин і 

обладнання. 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 

1.4. Оцінка літальних апаратів. 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 1.7. Оцінка рухомих 

речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять 

культурну цінність. 

ІІ. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної 

власності 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної 

власності). 2.2. Оцінка прав  на  об’єкти  інтелектуальної власності. 

*** Розглядається як письмова згода. 
 

«_ » 20 року                         

(підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Додаток 4 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної  

діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної  

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, що  

підлягають наданню в оренду та відчуженню 

  

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ 

визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 

для оцінки ______________________________________________ 
                                                                (назва об’єкта оцінки) 
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досвід суб’єкта оціночної діяльності та 

оцінювачів, які будуть залучені до 

проведення оцінки та підписання звіту 

про оцінку і висновку про вартість 

об’єкта оцінки, зокрема тих, що 

перебувають у трудових відносинах 
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кількість 

оцінювачів 

(люд./бал) 

підтверджений 

документально 

досвід оцінки 

подібного майна 

(кількість 

об’єктів/бал) 

наявність 

невиконаних 

договорів про 

надання послуг з 

оцінки 

(кількість/бал) 

наявність 

неукладених 

договорів про 

надання послуг з 

оцінки 

(кількість/бал) 

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

                            

                            

*   Застосовується лише під час визначення переможця конкурсу щодо об’єктів оцінки другого рівня складності. 

  

Голова комісії ____________________________                        __________                        __________________________ 
                                                                                                                                    (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 

Члени комісії: ____________________________                        __________                        __________________________ 
                                                                                                                                    (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 

                         ____________________________                        __________                        __________________________ 
                                                                                                                                    (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 

                         ____________________________                        __________                        __________________________ 
                                                                                                                                    (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 

                         ____________________________                        __________                        __________________________ 



 
                                                                                                                                    (підпис)                                                (прізвище, ініціали) 

 

 «_____» _______________20 _____ року 



 
Додаток 2 

до рішення LV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 25.06.2020 року 

 № 1682 «Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

для проведення незалежної оцінки об’єктів 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, що підлягають наданню в 

оренду та відчуженню» 

 

Склад конкурсної комісії 

з відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки  

майна комунальної власності Олевської міської ради. 

 

Мельник Сергій Вікорович 

 

 

Ковальчук Олег Борисович               

- заступник міського голови з питань 

житлово-комунального господарства, 

архітектури та будівництва, голова 

комісії 
 

начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та 

комунальної власності, заступник голови 

комісії 

Ніколайчук Антоніна Степанівна - заступник начальника відділу 
економічного розвитку, транспорту, 

туризму, інвестицій та комунальної 

власності, секретар комісії 
 

Члени комісії: 

 

Шевчук Юрій Іванович - голова постійної комісії міської 

ради з питань з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально 

економічного розвитку 

Бабич Ірина Вікторівна - головний спеціаліст юридичного відділу 

 

 

  

 

Секретар ради                                             Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1683 

LV сесія                              VІІ скликання 

 

від 25.06.2020 року 

 

Про затвердження Положення про перелік платних послуг,  

що надаються комунальним некомерційним підприємством 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради      

 

З метою покращення медичного обслуговування населення та залучення 

додаткових коштів для розвитку матеріально-технічної бази КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради, відповідно до статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.09.1996 р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих 

медичних навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 

25.12.1996 р. №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади 

та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», на підставі 

листа головного лікаря КНП «Олевська центральна лікарня» від 13.03.2020 р. 

№405/05-7, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про перелік платних послуг, які надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради (додаток 1). 

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Олевської міської ради. 

3. КНП «Олевська центральна лікарня» інформувати міську раду про хід 

виконання рішення щоквартально до 15 числа наступного місяця. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Шейка В.О. 

 

 

Секретар ради                                                 Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 

КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

«ОЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» 

ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

1. Дане Положення розроблене у відповідності до Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», Постанови Кабінету Міністрів України №1138 

від 17.09.1996 року «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і 

комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах», Статуту комунального 

неприбуткового підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради та інших 

нормативно-правових актів України. 

2. Дане положення дає можливість регулювати на законній підставі залучення 

додаткових позабюджетних коштів для підвищення рівня медичної допомоги, покращення 

лікувально- профілактичного процесу, розвитку матеріально-технічної бази ЦЛ, які 

надходитимуть від надання платних медичних послуг, а також стимулювання праці 

працівників ЦЛ. 

3. КНП «Олевська ЦЛ» ОМР надає платні послуги згідно з функціональними 

повноваженнями: 

 Оздоровчий масаж 

 Операції штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації 

у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), 

крім абортів за медичними і соціальними показаннями. 

 Медичні огляди: 

 для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді 

на лікування за наявності відповідних медичних документів) 

 попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання 

посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за 

направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право 

отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. 

 Зубне протезування. 

 Корекція зору за допомогою окулярів та контактних лінз. 

 Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються 

без направлення лікаря. 

 Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, 

консультування, догляд), крім осіб, які за станом здоров’я та характером хвороби не можуть 

відвідувати заклад охорони здоров’я. 

 Перебування у стаціонарі батьків, у зв’язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це 

не зумовлено станом хворої дитини. 

 Проведення профілактичних щеплень особам, які від’їжджають за кордон за викликом, для 

оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо за 

власним бажанням або на вимогу сторони, що запрошує. 

 Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами 

календаря профілактичних щеплень в Україні. 

 Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території 

України, в тому числі за договорами страхування. 

 Перебування громадян за їх бажанням у палатах відділень з поліпшеним сервісним 

обслуговуванням. 

 Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові. 

 Видача бланків особистої медичної книжки. 

 Стажування лікарів-інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці 

лікарі- інтерни: закінчили недержавні вищі медичні заклади освіти; закінчили державні вищі медичні 



 
заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я; 

повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі. 

 Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби. 

 

4. Кошти за надані платні медичні послуги сплачуються шляхом безготівкового 

перерахування на розрахунковий рахунок КНП «Олевська ЦЛ» ОМР, а також сплачуються 

готівкою в касу лікарні. 

5. Облік залучених додаткових коштів за надані платні послуги здійснює бухгалтерія 

ЦЛ. Кошти, що надходять від надання платних медичних послуг акумулюються на 

спеціальному рахунку та використовуються КНП «Олевська ЦЛ» ОМР на заходи, пов’язані з 

організацією надання медичних послуг, виконання робіт та утримання лікарні, згідно із 

законодавством, для покращення лікувально- діагностичного процесу, матеріально-технічної 

бази лікарні, стимулювання якості роботи медперсоналу. 

6. При одночасному проходженні профілактичного медичного огляду для отримання 

дозволу на право носіння зброї та отримання посвідчення водія транспортних засобів пацієнт 

проводить оплату за отримання посвідчення водія та додатково сплачує за сертифікати 

нарколога і психіатра. 

7. Кошти, отримані від надання ЦЛ платних послуг, розподіляються за наступними 

кодами:  

2111 Заробітна плата 

2120 Нарахування на оплату праці 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 

2230 Продукти харчування 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 

2250 Видатки на відрядження 

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

3100 Капітальні видатки 

8. Бухгалтерія лікарні веде облік надання платних послуг та складає звіти про 

використання коштів.  

9. Розрахунок тарифів на платні послуги здійснюється щороку, з урахуванням фактичних 

витрат підприємства. 

10. При потребі, на протязі року, перелік платних послуг можуть бути розширений та 

доповнений. 

 

 

Секретар ради                                                 Віталій ШЕЙКО  



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1684 

LV сесія                            VІІ скликання 

 

від 25.06.2020 року 

 

Про затвердження Положення про платні медичні послуги  

комунального некомерційного підприємства «Олевський Центр  

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради      

 

З метою покращення медичного обслуговування населення та залучення 

додаткових коштів для розвитку матеріально-технічної бази КНП «Олевський 

Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради, відповідно до 

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

Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №1138 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я та вищих медичних навчальних закладах»,враховуючи висновок 

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

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про платні медичні послуги комунального 

некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради (додаток 1). 

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Олевської міської ради. 

3. КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги» інформувати міську 

раду про хід виконання рішення щоквартально до 15 числа наступного місяця. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Шейка В.О. 

 

 

 

Секретар ради                                             Віталій ШЕЙКО 

 

 

 
 

 

 

 



 

Додаток 1 

ПОЛОЖЕННЯ 

про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» 

Олевської міської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства 

«Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради (далі – Положення) 

розроблено відповідно до статті 18 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII (далі – Закон № 2801); Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Олевський ЦПМД» Олевської міської ради (далі – КНП 

«Олевський ЦПМД»), який передбачає можливість надання платних медичних послуг 

населенню.  

1.2. В основі Положення: 

• Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затверджена 

постановою КМУ від 27.12.2017 № 1075 (далі – Методика № 1075); 

• Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», далі – П(С)БО 16 

«Витрати», затверджене наказом Мінфіну від 31.12.1999 № 318.  

1.3. Перелік медичних послуг у Положенні відповідає Переліку платних послуг, які 

надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних 

навчальних закладах, затвердженому постановою КМУ від 17.09.1996 № 1138 (далі – Перелік 

№ 1138).  

1.4. Мета Положення – регламентувати процес надання платних послуг, створити 

методологічну базу для розрахунку їх собівартості, обґрунтувати тарифи на платні медичні 

послуги КНП «Олевський ЦПМД».  

1.5. Положення відповідає внутрішньому наказу про облікову політику КНП «Олевський 

ЦПМД».  

 

2. Платні медичні послуги, які надає КНП 

2.1. КНП «Олевський ЦПМД» надає платні медичні послуги на засадах, визначених 

Статутом: провадить цю діяльність як господарську, спрямовану на досягнення соціальних 

цілей з метою більш повного задоволення потреб пацієнтів, максимального використання 

потенціалу Центру та отримання додаткового джерела фінансування для розвитку 

матеріально-технічної бази та поліпшення внутрішнього управління витратами. Соціальні цілі 

полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону № 2801.  

2.2.Перелік та вартість медичних послуг, які надаються Центром, встановлюються на 

підставі затверджених (погоджених) рішенням виконкому Олевської міської ради тарифів.  

2.3. Трудові, економічні та соціальні відносини КНП «Олевський ЦПМД» і працівників, 

які беруть участь у наданні платних медичних послуг, регулює колективний договір. КНП 

«Олевський ЦПМД» залучає працівників до надання платних медичних послуг на основі  

колективного договору та посадових інструкцій. 

2.4. Тарифи на платні послуги затверджуються на підставі розрахунків, проведених 

Центром відповідно до Порядку формування тарифів на платні медичні послуги. 

3. Розрахунок собівартості платних медичних послуг та порядок оплати 

3.1. Розрахунок собівартості платних медичних послуг здійснюється: 



 
 методом покрокового розподілу витрат «зверху донизу», визначеним Методикою № 

1075; 

 за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у П(С)БО 16.  

 

3.2. Внесення оплати за платну медичну послугу можливе шляхом: 

3.2.1.Здійснення замовником послуги платежу за допомогою платіжної картки із 

використанням платіжного пристрою Центру. 

 3.2.2. Здійснення замовником послуги платежу за допомогою банківського переказу на 

рахунок Центру. 

 3.2.3. Оплати через мережу Інтернет з використанням будь-яких платіжних сервісів за 

вибором замовника послуги, за допомогою яких є можливість оплатити вартість послуг.   

 3.3. Платні медичні послуги надаються тільки після пред’явлення замовником послуги 

документа, який підтверджує оплату (у разі, якщо замовником є фізична особа).  

3.4. Не допускається оплата надання платної медичної послуги працівнику, який 

безпосередньо надає медичну послугу. 

 

4. Порядок надання платних медичних послуг 

 4.1. Рішення Олевської міської ради із затвердженими тарифами на платні медичні 

послуги, положення про платні послуги розміщуються на інформаційному стенді Центру, а 

також на офіційному веб-сайті Центру.  

4.2. Замовник послуги може бути записаний на надання платної послуги особисто, по 

телефону або через мережу Інтернет. Надання платних послуг без попереднього запису 

можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших пацієнтів. 

Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Центром та замовником в усній 

формі. 

 4.3. Перелік працівників, які можуть надавати платні медичні послуги, визначається 

наказом керівника Центру. За рішенням керівника для надання платних медичних послуг 

можуть бути додатково створено спеціальні структурні підрозділи або кабінети.  

4.4. Графік та порядок надання платних медичних послуг. 

 4.4.1. Надання платних медичних послуг здійснюється медичним персоналом в робочі 

години Центру в час, вільний від прийому пацієнтів за договором про медичне 

обслуговування пацієнтів за програмою медичних гарантій, укладеним з Національною 

службою здоров’я України (далі – договір з НСЗУ). Графік прийому лікарем пацієнтів за 

договором з НСЗУ визначається в електронній системі охорони здоров’я (eHealth). 

 4.4.2. Надання платних послуг в години, в які згідно із інформацією в eHealth лікар 

здійснює прийом пацієнтів за договором з НСЗУ, здійснюється лише після надання медичних 

послуг пацієнтам, які були записані на прийом до лікаря (або в чергу) на отримання медичних 

послуг згідно з договором із НСЗУ у цей день. 

 4.5. Медичний персонал, який буде надавати конкретну медичну послугу, визначається 

відповідальним працівником з переліку працівників, які можуть надавати платні медичні 

послуги згідно наказу керівника Центру, з урахуванням виду послуги, навантаження та 

присутності на робочому місці.  

4.6. Платні медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері 

охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у 

встановленому порядку. 



 

 4.6. У разі виникнення претензій до якості надання послуги замовник послуги може 

звернутися до відповідальних за контроль якості послуг осіб, визначених наказом керівника 

або безпосередньо до керівника Центру.  

 

5. Напрями використання коштів, отриманих Центром за надані платні послуги: 

 – на покриття витрат, пов’язаних з наданням послуг, які здійснюються за плату; 

– на оплату праці медичних працівників, зокрема тих, які забезпечують надання платних 

медичних послуг;  

– на покращення матеріально-технічної бази Центру; 

– інші напрями, визначені керівником Центру.  

 

 

 

Секретар ради                                             Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1685 

LV сесія                              VІІ скликання 

 

від 25.06.2020 року 

 

Про надання дозволу на прийняття у комунальну власність  

та на баланс Олевської міської ради основних засобів 

 

Розглянувши лист директора державного навчального закладу «Олевський 

професійний ліцей» Юрія Данюка, з метою збільшення та якісного покращення 

матеріально-технічної бази Олевської міської ради, в зв’язку з ліквідацією 

комунального навчального закладу «Ушомирська загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів» Житомирської обласної ради, керуючись ст. ст. 26, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Надати дозвіл на прийняття у комунальну власність та на баланс Олевської 

міської ради зі спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст 

Житомирської області основних засобів, згідно з додатком. 

2. Доручити виконавчому апарату Олевської міської ради прийняти основні 

засоби та оформити акти приймання-передачі, у відповідності до чинного 

законодавства. 

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

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Віктор Осипчук). 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО  



 
Додаток  

до рішення LV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 25.06.2020 року №1685 

«Про надання дозволу на прийняття у 

комунальну власність та на баланс Олевської 

міської ради основних засобів» 

 

Перелік основних засобів, що передаються у комунальну власність та на 

баланс Олевської міської ради 

№ 

п/п 

Інвентарний номер Назва об’єкта К-

сть. 

Балансова 

вартість, 

грн. за од. 

Сума, грн. Примітка 

1 11136113 Шафа  д/одягу 1 416,00 416,00  

2 11136255-256 Парта  2-х місна 2 688,00 1376,00  

3 1113125-126 Стілецьофісний 2 299,00 598,00  

4 11136006-11 Стілкомпютерний 6 499,00 2994,00  

5 11136065-67 Стіл  дит.6 кут 3 320,00 960,00  

6 11136076-86 Парта  учнівська 11 317,00 3487,00  

7 11136088-92 Стілвчителя 5 283,00 1415,00  

8 11136022-36 Стілучня 15 121,00 1815,00  

9 1113154-155 Парта  учнівська 2 317,00 634,00  

10 11136087 Тумбочка 1 293,00 293,00  

11 11136162-175 Крісло 14 499,00 6986,00 Потребує ремонту 

12 11137146 Факс 1 575,00 575,00  

13 11136133 Тумба  підтелевізор 1 210,00 210,00  

14 11136316 Диван 1 413,00 413,00 Потребує ремонту 

15 11136309 Диван 1 373,00 373,00 Потребує ремонту 

16 111361106сп Диван 1 376,28 376,28 Потребує ремонту 

17 11136137-146 Шафакнижна 10 690,00 6900,00 Потребує ремонту 

18 11136147 Стіл-тумбовий 1 370,00 370,00  

19 11136317-18 Диван 2 446,00 892,00 Потребує ремонту 

20 11136240-246 Шкафи 7 850,00 5950,00 Потребує ремонту 

21 11136220-269 Стільці 50 95,00 4750,00  

22 11136270-279 Стіл учнівський 10 340,00 3400,00  

23 11132080-299 Стілець учнівський 20 180,00 3600,00  

24 11136247-254 Парта  двохмісна 8 688,00 5504,00  

25 11137082 Піаніно 1 443,00 443,00 Потребує ремонту 

26 11136260 Стілдем. хімії 1 237,00 237,00  

27 11136261 Стілдемфізкаб 1 274,00 274,00  

28 11136262 Шкафвитяжний 1 265,00 265,00  

29 11136263 Крісло-престиж 2 166,00 332,00  

30 11136264 Шкаф-стінка 1 273,00 273,00  

31 11136282-283 Стіл письмовий 2 276,00 552  

32 11136284 Тумба під телевізор 1 204,00 204  

33 11136285-295 Стіл письмовий 11 362,00 3982  

34 11136295 Стіл компютерний 1 314,00 314,00  

35 11136296 Стіл журнальний 1 184,00 184,00  

36 11136697 Кабінет хімії 1 311,00 311,00  

37 11136698 Кабінет хімії 1 311,00 311,00  

38 11136699 Кабінет хімії 1 311,00 311,00  



 
39 11136300 Кабінет біології 1 311,00 311,00  

40 11136301 Кабінет хімії 1 319,00 319,00  

41 11136302 Кабінет біології 1 310,00 310,00  

42 11136303 Кабінет біології 1 310,00 310,00  

43 11136304 Кабінет хімії 1 319,00 319,00  

44 11136305 Кабінет біології 1 319,00 319,00  

45 11136306 Кабінет біології 1 296,00 296,00  

46 11136307 Кабінет фізики 1 296,00 296,00  

47 11136308 Кабінет біології 1 298,00 298,00  

48 11136310 Прихожа 1 406,00 406,00  

49 11136311 Прихожа 1 405,00 405,00  

50 11136312 Прихожа 1 209,00 209,00  

51 11136313 Шкаф 1 270,00 270,00  

52 11136314 Шкаф СПД-77 1 252,00 252,00  

53 11136329-330 Стілоднотумбовий 2 301,00 602,00  

54 11136341 Кабінет хімії 1 506,00 506,00  

55 11136343-344 Тумба під телевізор 2 184,00 368,00  

56 11136345 Стіл журнальний 1 143,00 143,00  

57 11136110 Шкаф 1 416,00 416,00  

58 11136111 Шкаф 1 416,00 416,00  

59 11136401-436 Лавка трохмісна 36 177,00 6372,00  

60 11136375-384 Стільці 10 110,00 1100,00  

61 11136358 Брусся 1 172,00 172,00  

62 11136316 Диван 1 413,00 413,00  

63 11136101-103а Шкільна дошка б/в 3 522,84 1568,51  

64 11136104-105а Крісла 2 213,97 427,94  

65 11137188а Пральна машина 1 830,00 830,00  

66 11137016-17 Колонки 2 218,00 436,00  

67 11137046 Фотоапарат цифров. 1 718,00 718,00  

68 11137066 Бета радіометр 1 837,00 837,00  

69 11137070 Нивелір механічний 1 116,00 116,00  

70 11137129 Цветомузика 1 166,00 166,00  

71 11137144-45 Мікрафонрадіо 2 154,00 308,00  

72 11137197 FM Acorp SCD 1 307,00 307,00  

73 11137061 Дозиметр 1 41,00 41,00  

74 11137190-94 Пристроїнепрер жив. 5 370,00 1850,00  

75 11137057 Пристроїнепрер жив. 1 345,00 345,00  

76 11137208 Телевізор 1 999,00 99,00  

77 11137215 Модем 1 288,00 288,00  

78 11137026 Карта памяті 1 73,00 73,00 Потребує ремонту 

79 11137112 Ситевая плата 1 200,00 200,00  

80 11137113-119 Мишки 7 54,00 378,00  

81 11137091-94 Тюнери 4 300,00 1200,00  

82 11137156 Електрокотел КПЄ 1 544,00 544,00  

83 11137134 Електроплита ПЄСМ-4 1 247,00 247,00  

84 11137160 Електросковорода 1 471,00 471,00  

85 11137182-83 Вага 2 163,00 326,00  

86 11137005 пилесос 1 280,00 280,00  

87 11137050 пилесос 1 280,00 280,00  

88 11137022 Електродуховка 1 217,00 217,00  



 
89 11137178 холодильник "Днепр" 1 99,00 99,00  

90 11136120-124 Стіл ком’ютерний 5 450,00 2250,00  

91 11136396 Вішалка 1 370,00 370,00  

92 - Антресоль 2 100,00 100,00  

93 - Дошка класна 17 148,62 2526,49  

94 - Кушетка 1 32,00 32,00  

95 - Карніз металевий 74 24,92 1844,00  

96 - Стіл госп. обідній 7 28,93 202,55  

97 - Стіл хімкабінету 20 23,88 501,48  

98 - Карніз 2,5 м 1 58,00 58,00  

99 - Тумбочка для телевізора 1 192,00 192,00  

100 - Карніз 2 м 1 67,00 67,00  

101 - Карніз 2,5 м 10 77,2 772,00  

102 - електроскоп 2 7 14  

103 - гольванометр 1 11,5 11,5  

104 - динамометр 3 7,07 21,2  

105 - кометрон 1 18,7 18,7  

106 - метроном 2 14 28  

107 - вітродвигун 1 6,6 6,6  

108 - насос Камовського 2 15,45 30,9  

109 - осцилограф 1 69 69  

110 - пристрійдемонстрацій 

парового двигуна 1 30,7 30,7 

 

111 - турбіна парового двигуна 1 24,3 24,3  

112 - вольтметр набір 25 3 75  

113 - модель 4-х 

тактногодвигуна 2 4,4 8,8 

 

114 - набірлінз і дзеркал 2 3,5 7  

115 - набір моделей плоских 

об"ємів 2 4,2 8,4 

 

116 - турбіна правого двигуна 1 5,9 5,9  

117 - гриби і ядовитігриби 1 15 15  

118 - мікропрепарати 1 27,5 27,5  

119 - мікроприпар.позоології 1 28,6 28,6  

120 - мікроприпар. по анатом 1 38,8 38,8  

121 - мікроприпар. шкільні 2 12,5 25  

122 - головниймозок 1 8,5 8,5  

123 - гербарій по ботаніці 1 12,4 12,4  

124 - комплект мінералів 

гірськихпорід 1 9,7 9,7 

 

125 - модель пшениці 1 37,8 37,8  

126 - модель квітки 1 6,64 6,64  

127 - гербарійрослин 1 20,4 20,4  

128 - мікроприпаратирозвиток 

 курки 1 4,7 4,7 

 

129 - скелет кішки 1 9,7 9,7  

130 - вухолюдини 1 6,9 6,9  

131 - підставкауніверсальна 1 64 64  

132 - гриби і ядовитігриби 1 19,8 19,8  

133 - модель папороті 1 10,3 10,3  



 
134 - будоваяйця пташки 1 6,5 6,5  

135 - таблиці з біології 6 кл. 3 8,39 25,17  

136 - гербарійкультурнихросли

н 1 7,6 7,6 

 

137 - Кубок спортивний 9 10,00 90,00  

138 - Кільця б/б 4 8,00 32,00  

139 - стільці 18 6,7 120,52  

140 - стільціофісні 4 92,99 371,98  

141 - комоди 2 194 388,00  

142 - тумбочка 17 113,47 1929,09  

143 - тумбочка металева 2 106,66 213,33  

144 - тумбочка 6 583,03 3498,16  

145 - Стіл тенісний 1 1700,00 1700,00  

146 - Провід телевізійний 45 2,65 119,00  

147 - Подовжувач 3 28,00 84,00  

148 - Шнур мікрофона 1 77,50 77,50  

149 - Шнур акустич. системи 2 72,50 145,00  

150 - столик д/інструментів 1 15,00 15,00  

151 - Темометр 4 17,50 70,00  

152 - Мило грсподаське 0,2 26,25 5,25  

153 - Накидки 12 13,00 156,00  

154 - Тюль м/п 1 60,00 60,00  

155 - Тканина м 16 21,94 351,04  

156 - Тюль 3 м 5 675,00 3375,00  

157 - Тюль  9 м 1 2025,00 2025,00  

158 - Тюль 13 м 1 2925,00 2925,00  

159 - Дитяче рідке мило 8 28,01 224,10  

160 - Шампунь 14 34,45 482,30  

161 - Лампа денного  світла 1 58,00 58,00  

162 - Дзеркало 5 122,33 611,65  

163 - Стільці хімкабінету 29 15,00 435,00  

164 1812 Карниз металевий 74 24,92 1844  

165 1812 Карниз 2м 1 67 67  

166 1812 Карниз 2,5м 10 77,2 772  

167 1812 Карниз 2,5м 1 58 58  

168 1812сп Металеві стелажі 4 292,80 1171,21  

169 11136106сп Диван 1 376,28 376,28  

170 11136309 Диван 1 373,00 373,00  

171 11136295 Стіл комп’ютерний 1 314,00 314,00  

172 11136346 Стіл комп’ютерний 1 256,00 256,00  

173 11136265-266 Стелаж для книг 2 125,00 250,00  

174 11136268 Стелаж для книг 1 126,00 126,00  

175 11136269-273 Стелажі книжні 5 170,20 851,00  

176 11136332-338 Шкаф двухдверний 7 390,00 2730,00  

177 11136114-119 Шафа стелажна 6 356,00 2136,00  

178 11136131-132 Шафа для одягу 2 540,00 1080,00  

179 11136349-328 Шафа двухдверна 10 318,00 3180,00  

№ 

п/п 

Інвентарний номер Назва об’єкта К-

сть 

Рік 

випуск

у 

Балансова 

вартість, 

грн. 

Нарахований 

знос, грн. 

Залишко

ва 

вартість, 

грн. 



 
1 101420215 Холодильник «Норд» 1 2006 1603,00 1603,00 0 

2 10149013а Дошка крейдова 1 2006 1020,00 1020,00 0 

3 10149014а Дошка крейдова 1 2006 1020,00 1020,00 0 

4 101480272 Відеокамера 1 2002 2467,00 2467,00 0 

5 101480274 Усілітель 1 2002 1924,00 1924,00 0 

6 101480275 Акуст.система 1 2002 2139,00 2139,00 0 

7 101480276 Акуст.система 1 2002 2139,00 2139,00 0 

8 10149006а Телевізор 1 2002 1083,00 1083,00 0 

9 10149005а Музичний центер 1 2001 1200,00 1200,00 0 

10 10149017а Музичний центер 1 2001 1299,00 1299,00 0 

11 10149037а Музичний центер 1 2012 1506,00 1506,00 0 

12 10149039а Інтерактивна дошка 1 2012 9992,00 9992,00 0 

13 

10149040а 

Підставка для  

інт.дошки 

1 2012 2588,00 2588,00 0 

14 101420209 Жарочний шкаф 1 2003 4348,00 4348,00 0 

15 101420216 Холодильник «Норд» 1 2006 1603,00 1603,00 0 

16 101420300 Електроплита 1 2007 5876,00 5876,00 0 

17 101480308 Електроплита 1 2008 6893,00 6893,00 0 

18 10149032а Плита електрична 1 2011 2240,83 2240,83 0 

 

 

Секретар ради                                                                                   Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 РІШЕННЯ № 1686 

LV сесія                                                                                                  VII  скликання 

 

від 25.06.2020 року  

 

Про надання дозволу відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради  

на списання основних засобів 

 

Розглянувши листи начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради Валерія Левченка від 02.06.2020 року №500 та від 19.06.2020 року 

№543, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року № 

1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності», 

наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016 року № 818 «Про 

затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами 

державного сектору та порядку їх складання», керуючись рішенням XXXI сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 06.09.2018 року №749 «Про 

затвердження Положення «Про порядок списання, безоплатної передачі майна, 

яке належить до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади», а також враховуючи висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, будівництва, транспорту, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

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

списання основних засобів у зв’язку з непридатністю до подальшого 

використання, згідно з додатками 1, 2. 

2. Комісії по списанню основних засобів відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради провести процедуру списання у відповідності до вимог 

чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Віктор Осипчук ). 

 

Секретар ради                                                                                   Віталій ШЕЙКО 

 

 

 



 

 
Додаток  1 
до рішення LV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 25.06.2020 року №1686 

«Про надання дозволу відділу освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради на списання 

основних засобів» 

 

 

ПЕРЕЛІК 

основних засобів, що пропонуються до списання 

№ 

п/п 

Найменування 

об’єкта 

Рік 

випуску 

Інвентарний 

номер 

 

Балансова 

(первісна) 

вартість, 

грн. 

Сума 

нарахованого 

зносу, грн. 

Балансова 

(залишкова) 

вартість, 

грн. 

1. Котел  КРГ-100 

Перганської 

ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

2003 10420034 24 101,00 24 101,00 0,00 

2. Котел 

НИИСТУ-5 

Жубровицької 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 10490084 8 166,00 8 166,00 0,00 

 

 

 

Секретар ради                                                                                  Віталій ШЕЙКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

Додаток  2 
до рішення LV сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 25.06.2020 року №1686 

«Про надання дозволу відділу освіти, молоді та спорту  

Олевської міської ради на списання основних засобів» 

 

ПЕРЕЛІК 

основних засобів (транспортних засобів), що пропонуються до списання 
 

№ 

з/п 

Найменування, стисла 

характеристика та 

призначення об’єкта 

Рік випуску 

(будівництва) 

чи дата 

придбання 

(введення в 

експлуатацію

) та 

виготовлюва

ч 

 

Інвентар

изаційни

й/номенк

латурний 

Од. 

вимір. 

 

Балансова 

вартість 

Сума зносу 

(накопиченої 

амортизації) 

 
 

Оприбуткування 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 Автомобіль М -2140, 

держ. ном.18-99 жиа 

 

1982р 10510009 шт 1 1925,00 1925,00 Металолом 

 

 

2 Автомобіль ЗАЗ -1102 

«Таврія» 

держ. ном. 86-42Жио 

1994р 10510013 шт 1 12195,00 12195,00 Металолом 

 

3 Мотоцикл «Минськ» 1993р 10540012 

10540023 

шт 2 4801,00 4801,00 Металолом 

4 Прицеп  ГКБ -8350, 

держ. ном. 31-87 НН 

(до Камазу) 

1989р 10510017 шт 1 2131,00 2131,00 Металолом 

 

 

 



 

5 Тент на КАМАЗ 1989р 10560020 шт 1 2584,00 2584,00 Утилізація 

 

 

6 Автомобіль ГАЗ-52, 

держ. ном. 92-64 жил 

1985р 10510026 шт 1 7854,00 7854,00 Металолом 

7 Автобус  АСЧ-03, 

держ. ном. 94-79 жил 

1985р 10510031 шт 1 9103,00 9103,00 Металолом 

8 Автомобіль КАМАЗ, 

держ. ном. АМ  1787 АК, 

причіп держ. ном. 

АМ 05 -96 ХР, 

спеціалізований 

вантажний 

1986р 10510033 шт 1 3768,00 3768,00 Металолом 

9 «Таврія» ЗАЗ-1102, 

держ. ном. АМ 4722 АТ 

1994р 10510029 шт 1 4648,00 4648,00 Металолом 

 

10 САЗ- 3507, 

держ. ном. 90-30 жио 

1988р 10510028 шт 1 11482,00 11482,00 Металолом 

 

11 ГАЗ -53 А, 

держ. ном.17-45 жил 

1979р 10510008 шт 1 3663,00 3663,00 Металолом 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                  Віталій ШЕЙКО 

 



 

 

 



 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 РІШЕННЯ №1687 

LV сесія                                                                                                 VII  скликання 

 

від 25.06.2020 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). 



 

Секретар ради                         Віталій ШЕЙКО 

Додаток 

до рішення LV сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 25.06.2020 року №1687 «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»» 

 

 

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 

сільського клубу, яке знаходиться на 

балансі відділу культури Олевської міської 

ради 

14,8 м
2
 

вул.Сергія Шепетька, 15-А,  

с.Сущани,  

Олевського району, 

Житомирської області 

 

 

 

Секретар ради                                                                                    Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                               
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 РІШЕННЯ №1688 

LV сесія                                                                                             VII  скликання 

 

від 25.06.2020 року  

 

Про надання дозволу відділу культури 

Олевської міської ради на передачу  

в оренду об’єкта нерухомості  

 

 Розглянувши лист начальника відділу культури Олевської міської ради 

Ірини Кльоц від 18.06.2020 року №70 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 передати в оренду 

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

міської ради, а саме: приміщення в нежитловій будівлі сільського клубу, 

загальною площею 14,8 м
2
, що знаходиться за адресою: вул.Сергія Шепетька, 

15-А, с.Сущани, Олевського району, Житомирської області, для здійснення 

торгівельної діяльності. Провести дану процедуру відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

2. Надати дозвіл начальнику відділу культури Олевської міської ради Ірині 

Кльоц  укласти та підписати Договір про передачу в оренду нерухомого майна. 

3. Надати копію підписаного та затвердженого Олевською міською радою 

Договору 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). 

 

 



 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО 

 

 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

РІШЕННЯ № 1689 

LV сесія                                                                                            VII  скликання 

 

від 25.06.2020 року  

 

Про надання дозволу КНП «Олевська  

центральна лікарня» Олевської міської  

ради на продовження терміну дії договору  

оренди об’єкта нерухомості  

 

 Розглянувши лист головного лікаря КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради Олега Казюка від 19.06.2020 року № 506/05-7, листи 

директора ТОВ «Первоцвіт-Фарм» Миколи Поліщука від 07.05.2020 року №46, 

від 01.06.2020 року №57, від 12.06.2020 року №61 щодо продовження дії 

договору оренди нерухомого майна,  відповідно до ст. 26, 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 КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

на  продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна від 08.08.2017 

року №143, а саме: частини нежитлового приміщення на першому поверсі 

будівлі лікувального корпусу КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської 

міської ради, загальною площею 18,0 м
2
, за адресою: пров. Промисловий, 2, 

м.Олевськ, Житомирської області,  з ТОВ «Первоцвіт-Фарм», шляхом 

укладання Додаткової угоди, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 

15000,00 (п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп. в місяць. 

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

Олевської міської ради Олегу Казюку встановити наступну умову до договору 

оренди нерухомого майна від 08.08.2017 року №143, а саме: «Дія даного 

Договору припиняється у разі початку проведення ремонтних робіт 

приймального відділення лікувального корпусу КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради, про що ОРЕНДАРЯ буде повідомлено листом, 



 

який направляється поштою з повідомленням про вручення, за 

місцезнаходженням ОРЕНДАРЯ, вказаним у Договорі, за  місяць до початку 

ремонтних робіт» та запропонувати альтернативне приміщення на території 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради.     

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

Олевської міської ради Олегу Казюку підписати Додаткову угоду до Договору 

оренди нерухомого майна від 08.08.2017 року №143. 

4. Надати копію підписаної та затвердженої Олевською міською радою 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради (Олег Ковальчук). 

5. 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). 

 

 

Секретар ради                                                                                Віталій ШЕЙКО  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1690 

LV сесія                          VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про затвердження нової редакції  

Положення про конкурс на посаду 

керівника комунального закладу загальної 

середньої освіти Олевської міської ради 

Відповідно до статей 26, 32, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», статті 39 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 28 березня 2018 року №291 «Про затвердження Типового 

положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального 

закладу загальної середньої освіти» , враховуючи висновок постійної 

комісії Олевської міської ради з питань освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити нову редакцію  Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Олевської міської ради 

(додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про конкурс на посаду 

керівника комунального закладу загальної середньої освіти Олевської 

міської ради, затвердженого XXIX сесією VIII скликання від 05 липня 2018 

року 

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

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я 

та соціального захисту населення. 

 

 

Секретар ради       Віталій ШЕЙКО 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Додаток 

до рішення Олевської міської ради VIII 

скликання від 25.06.2020 року №1690 

ПОЛОЖЕННЯ  

про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти 

Олевської міської ради 

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Олевської міської ради 

Призначення керівників закладів загальної середньої освіти здійснюється за 

результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, 

шляхом укладання контракту на термін, що визначений Законами України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту». 

2. Конкурс складається з таких етапів: 

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу 

2) конкурсної комісії; 

3) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 

4) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі; 

5) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством 

вимогам; 

6) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі; 

7) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та 

8) представниками батьківського самоврядування закладу; 

9) проведення конкурсного відбору; 

10) визначення переможця конкурсу; 

11) оприлюднення результатів конкурсу. 

3. Рішення про проведення конкурсу приймає Олевська міська рада: 

- одночасно з прийняттям рішення про утворення (реорганізацію) нового закладу 

загальної середньої освіти; 

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору 

(контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти; 

-не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення 

про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу 

загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся. 

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційний сайтах міської 

ради та на сайті відповідного закладу освіти наступного робочого дня з дня прийняття 

рішення про проведення конкурсу та має містити: 

- найменування і місцезнаходження закладу; 
- найменування посади та умови оплати праці; 
- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну 

загальну середню освіту»; 

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі; 

- дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість; 

- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена 

надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі. 



 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству. 

5. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію 

чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники: 

 засновника (депутати відповідного представницького органу місцевого 

самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи); 

 інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів 

освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної  профспілкової 

організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері 

загальної середньої освіти тощо). 

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка: 

 визнана в установленому законом порядку недієздатною, або цивільна дієздатність 

якої обмежена; 

 має судимість, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне 

стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення; 

 відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" є близькою особою 

учасника конкурсу, або особою, яка може мати конфлікт інтересів. 

 У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь 

представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду 

керівника якого оголошено конкурс. 

Члени конкурсної комісії зобов’язані: 

 брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного; 

 заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, 

що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії. 

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох 

третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її 

затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

конкурсної комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма 

присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті 

засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної 

комісії. 

6. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, 

незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються 

будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників 

конкурсу. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до Олевської міської ради такі 

документи:  

 заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"; 

 автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

 копія паспорта громадянина України; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

 копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) 

не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

 документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

 копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх 

подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти); 

 довідка про відсутність судимості; 

 довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; 

 мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні 

якості. 

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з 

довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить 

20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. 

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх 

подає. 

7. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для 

участі в конкурсі конкурсна комісія: 

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам; 

- приймає рішення про допущення та/недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали 

документи. 

- оприлюднює на офіційному сайті Олевської міської ради перелік осіб, яких допущено до 

участі у конкурсному відборі (далі - кандидати). 

8.До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які: 

- подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі у конкурсі; 

- подали документи після завершення строку їх подання.  

8. Відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської ради зобов’язаний організувати та 

забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим 

колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не 

пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору. 

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:  

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-

правових актів у сфері загальної середньої освіти; 

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного 

завдання;  

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку 

закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів 

конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. 

 Формою перевірки знання законодавства є  письмове тестування з використанням тестових 

завдань, складених на основі питань з Примірного переліку питань для перевірки знання 

законодавства у сфері загальної середньої освіти, затвердженим  наказом Міністерства 

освіти і науки від 19.05.2020 №654. Тестове завдання складається з 30 питань. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


 

10. Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та, за можливості, відеотрансляцію 

конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на веб -сайті міської ради відеозапису 

впродовж одного робочого дня з дня його проведення. 

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення. 

10. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору 

визначає переможця конкурсу, або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює 

результати конкурсу на офіційному сайті Олевської міської ради. 

Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо: 

 -   відсутні заяви про участь у конкурсі; 

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата; 

- жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу. 

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс. 

11. Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу,  

уповноважений орган (начальник відділу освіти молоді та спорту Олевської міської ради) 

призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір. 

 

 

Секретар ради         Віталій ШЕЙКО  



 
                                  

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1691 

LV сесія                          VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про введення  до  комунальної установи 

«Центр соціальної служби для сім’ї, дітей 

 та молоді Олевської міської ради» однієї 

 штатної одиниці – юрисконсульт 

 

 

 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», наказом від 29.06.2016 року № 709 «Про затвердження типових 

структур і штатів центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді», 

розглянувши звернення директора КУ «Центр соціальних служб для сімї, дітей 

та молоді Олевської міської ради» Орищук Світлани, враховуючи рекомендації 

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

соціально-економічного розвитку», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Ввести до  комунальної установи «Центр соціальної служби для сім’ї, дітей  

та молоді Олевської міської ради» одну штатну одиницю – юрисконсульта, на 

період дії карантину COVID-19, в межах кошторисних призначень. 

 

2. Внести відповідні зміни до структури та штатної чисельності апарату 

Олевської міської ради та її комунальних установ. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Якова Осипчука. 

 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1692 

LV сесія                          VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про включення та виключення 

вулиць та провулків у реєстрі вулиць 

по Олевській ОТГ 

 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування, архітектури 

та будівництва Олевської міської ради Верещако В.К. щодо звернення в.о. 

старост старостинський округів Олевської ОТГ про зміну назв вулиць та 

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

Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Виключити з реєстру вулиць Олевської ОТГ – вулицю Сергія Єфремова, як 

таку, що відсутня на території населеного пункту с. Журжевичі Олевського 

району Житомирської області. 

2. Включити до вулиць та провулків Олевської ОТГ:  

- вулицю Молодіжна в селі Рудня Олевського району Житомирської 

області; 

- вулицю Нова в селі Кишин Олевського району Житомирської області;  

- вулицю Анатолія Пашкевича в селі Майдан Олевського району 

Житомирської області,  

- провулок Лісовий в  селі Сарнівка Олевського району Житомирської 

області; 

- вулицю Поліська в селі Корощине Олевського району Житомирської 

області; 

- провулок Зарічний в селі Хочине Олевського району Житомирської 

області; 

- провулок Оболонський в селі Перга Олевського району Житомирської 

області; 

- вулицю Садова в селі Жубровичі Олевського району Житомирської 

області; 

- вулицю Гагаріна в селі Держанівка Олевського району Житомирської 

області; 

- вулицю Сонячна в селищі міського типу Новоозерянка Олевського 

району Житомирської області. 

 

 



 

3. Провести зміни назв вулиць та провулків, а саме: 

- провулок Підгір’я  на вулицю Підгір’я в селі Копище Олевського району 

Житомирської області; 

- провулок Гагаріна  на вулицю Гагаріна  в селі Калинівка Олевського 

району Житомирської області; 

- вулицю Довженка  на провулок Довженка в селі Жубровичі Олевського 

району Житомирської області. 

 

4. Начальнику загального відділу міської ради (Леся Саковець) надіслати дане 

рішення до Житомирської філії ДП «Національні інформаційні системи» 

Міністерства юстиції України для внесення відповідних змін. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Віталія 

Шейка. 

 

 

 

Секретар міської ради                                 Віталій ШЕЙКО  



 

                                                      

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1693 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про внесення змін у  рішення 

сесій Олевської міської ради 
 

                Розглянувши заяви: 

- ******, 1, проживає за адресою: вул.  ******,  41, м. Олевськ, 

Житомирської обл.  про внесення змін у рішення XLV сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 10.10.2019 року  № 1321 «Про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів»; 

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

Житомирської обл. про внесення змін у рішення XL сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 23.05.2019 року  № 1112 «Про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для ведення 

особистого селянського господарства та для індивідуального 

садівництва»; 

- БІЛОКОРОВИЦЬКОГО СІЛЬСЬКОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА, 

зареєстрованого за адресою: вул. Польова, 7, смт. Нові Білокоровичі, 

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

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 19.12.2019 року  № 1460 

«Про затвердження звітів про експертну грошову оцінку земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення». 

З метою виправлення технічних помилок: 

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

року № 1256 «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

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



 

передаються в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва»; 

- у рішенні LІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 20.03.2020 

року № 1597 «Про прийняття до управління Олевської міської ради не 

переоформлених земельних часток (паїв)»; 

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

року № 1561 «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»; 

- у рішенні ХXХІХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

18.04.2019 року № 1071 «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності та затвердження 

умов продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах)»; 

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

року № 1134 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності та затвердження умов продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)»; 

- у рішенні LІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 20.03.2020 

року № 1606 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності та затвердження умов продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)»; 

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

року № 1264 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  для індивідуального садівництва та для ведення особистого 

селянського господарства»; 

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

року № 1309 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства з метою передачі в користування на умовах оренди»; 

- у рішенні LІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 20.03.2020 

року № 1603 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  для індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів», 

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

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

25, 50, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 



 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести  зміни у додаток до рішення XLV сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 10.10.2019 року  № 1321 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів» , а саме: 

- у пункті 6. розділу «Прізвище, ім’я по батькові» слова «Ковальчук Микола 

Васильович» замінити на слова «Федорчук Віктор Павлович»; 

- у пункті 6. розділу «Місце проживання» слова та цифри «вул. Свято-

Миколаївська,1» змінити на слова та цифри «вул.Володимирська,41»: 
 

 

 

№ 

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 

індивідуаль

ного 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівницт

ву 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

6 ****** ****** ****** 
0,0850 0,0850 - - - 

 

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

скликання від 05.09.2019 року № 1264 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва та для ведення 

особистого селянського господарства», а саме: 

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

садівництва» цифри «0,0800» змінити на цифри «0,0500»: 
 

 

 

№ 

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 

індивідуаль

ного 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

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

 

3. Внести зміни у додаток до рішення XL сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 23.05.2019 року  № 1112 «Про надання дозволу на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 



 

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

індивідуального садівництва», а саме: 

- у пункті 15. розділу «Орієнтовна площа» цифри «0,2000» змінити на цифри 

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

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),» цифри «0,2000» 

вилучити, у розділі «Для індивідуального садівництва» додати цифри «0,1000»: 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім.’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтов

на площа 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня  

житлового 

будинку, 

господарськи

х будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуа

льного 

садівниц

тва, га 

Для 

ведення 

особистого 

селянськог

о господ 

царства, га 

15 ****** ****** ****** 0,1000 - 0,1000 - 

 

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

скликання від 05.09.2019 року № 1256 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

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

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

сільськогосподарського виробництва», а саме: 

-  у пункті (№) 299. розділу «Площа, га» цифри «0,5426» змінити на цифри 

«0,8821»: 

5. Внести зміни у рішення та додаток до рішення LІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 20.03.2020 року № 1597 «Про прийняття до управління 

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

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та 

укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», а 

саме: 

- у пункті 1. цифри «26, 0056» змінити на цифри «28,8662»; 

- у Додаток до рішення додати пункти «48, 49, 50, 51, 52»: 

48 ****** 1824484000:08:000:0177 0,3103 

49 ****** 1824484000:08:000:0180 0,3103 

50 ****** 1824484000:03:000:0275 0,9248 

51 ****** 1824484000:08:000:0179 0,3108 

52 ****** 1824484000:03:000:0025 1,0044 

 28,8662 

№ Номер паю Кадастровий номер Площа, га Угіддя 
299 323-01 1824481600:04:000:0821 0,8821 Сіножаті 



 

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

ради VІІ скликання від 20.02.2020 року № 1561 «Про прийняття до управління 

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

знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради та 

укладання договорів оренди землі сільськогосподарського призначення», а 

саме: 

- у пункті 2. Цифри «78,3546» змінити на цифри «79,1026»; 

- Додаток  2 викласти у новій редакції, а саме: 

                                                           Додаток  2   
                                                                                   до рішення LІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 20.02.2020 року №1561   «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» 

1 1824483600:07:000:0106 ****** 0,6412 

2 1824483600:07:000:0108 ****** 0,6055 

3 1824483600:07:000:0111 ****** 0,5193 

4 1824483600:07:000:0112 ****** 0,5539 

5 1824483600:07:000:0118 ****** 0,4844 

6 1824483600:09:000:0235 ****** 0,6794 

7 1824483600:09:000:0247 ****** 0,6998 

8 1824483600:09:000:0220 ****** 0,5765 

9 1824483600:09:000:0211 ****** 0,5020 

10 1824483600:09:000:0241 ****** 0,6710 

11 1824483600:09:000:0245 ****** 0,7193 

12 1824483600:09:000:0237 ****** 0,6715 

13 1824483600:09:000:0218 ****** 0,6799 

14 1824483600:09:000:0249 ****** 0,7008 

15 1824483600:09:000:0225 ****** 0,6632 

16 1824483600:09:000:0226 ****** 0,6702 



 

17 1824483600:09:000:0244 ****** 0,6991 

18 1824483600:09:000:0210 ****** 0,5021 

19 1824483600:09:000:0214 ****** 0,4859 

20 1824483600:09:000:0215 ****** 0,5592 

21 1824483600:09:000:0216 ****** 0,6115 

22 1824483600:09:000:0238 ****** 0,6662 

23 1824483600:06:000:0451 ****** 0,6812 

24 1824483600:06:000:0445 ****** 0,6348 

25 1824483600:06:000:0457 ****** 0,5124 

26 1824483600:06:000:0438 ****** 0,6706 

27 1824483600:06:000:0443 ****** 0,5452 

28 1824483600:06:000:0435 ****** 0,5113 

29 1824483600:06:000:0449 ****** 0,4944 

30 1824483600:06:000:0436 ****** 0,5220 

31 1824483600:06:000:0454 ****** 0,6817 

32 1824483600:06:000:0458 ****** 0,1449 

33 1824483600:09:000:0084 ****** 0,6191 

34 1824483600:06:000:0427 ****** 0,6814 

35 1824483600:06:000:0396 ****** 0,4274 

36 1824483600:06:000:0197 ****** 0,6440 

37 1824483600:06:000:0198 ****** 0,5716 

38 1824483600:06:000:0404 ****** 0,5496 

39 1824483600:06:000:0233 ****** 0,6123 

40 1824483600:06:000:0410 ****** 0,4902 

41 1824483600:06:000:0428 ****** 0,6814 



 

42 1824483600:06:000:0424 ****** 0,6814 

43 1824483600:06:000:0406 ****** 0,6812 

44 1824483600:06:000:0393 ****** 0,4275 

45 1824483600:06:000:0408 ****** 0,4502 

46 1824483600:06:000:0229 ****** 0,6556 

47 1824483600:06:000:0244 ****** 0,6413 

48 1824483600:06:000:0397 ****** 0,4312 

49 1824483600:07:000:0037 ****** 0,4227 

50 1824483600:07:000:0031 ****** 0,4218 

51 1824483600:07:000:0028 ****** 0,4218 

52 1824483600:07:000:0030 ****** 0,4218 

53 1824483600:07:000:0130 ****** 0,6753 

54 1824483600:06:000:0010 ****** 0,6603 

55 1824483600:03:000:0068 ****** 0,6043 

56 1824483600:07:000:0091 ****** 0,5090 

57 1824483600:09:000:0254 ****** 0,6661 

58 1824483600:07:000:0135 ****** 0,6922 

59 1824483600:09:000:0255 ****** 0,6660 

60 1824483600:07:000:0146 ****** 0,6528 

61 1824483600:07:000:0093 ****** 0,6274 

62 1824483600:03:000:0072 ****** 0,7595 

63 1824483600:03:000:0070 ****** 0,5118 

64 1824483600:03:000:0028 ****** 0,7689 

65 1824483600:09:000:0251 ****** 0,6660 

66 1824483600:07:000:0143 ****** 0,6488 



 

67 1824483600:07:000:0141 ****** 0,6922 

68 1824483600:03:000:0030 ****** 0,9677 

69 1824483600:03:000:0043 ****** 0,6061 

70 1824483600:09:000:0207 ****** 0,6301 

71 1824483600:07:000:0149 ****** 0,6568 

72 1824483600:09:000:0162 ****** 0,6837 

73 1824483600:09:000:0175 ****** 0,6824 

74 1824483600:07:000:0053 ****** 0,6302 

75 1824483600:09:000:0029 ****** 0,8331 

76 1824483600:06:000:0001 ****** 0,7128 

77 1824483600:09:000:0141 ****** 0,6510 

78 1824483600:09:000:0173 ****** 0,4138 

79 1824483600:07:000:0121 ****** 0,2141 

80 1824483600:09:000:0151 ****** 0,6812 

81 1824483600:07:000:0008 ****** 0,9192 

82 1824483600:09:000:0126 ****** 0,6800 

83 1824483600:09:000:0185 ****** 0,6825 

84 1824483600:07:000:0017 ****** 0,8633 

85 1824483600:07:000:0051 ****** 0,6302 

86 1824483600:07:000:0052 ****** 0,6302 

87 1824483600:09:000:0103 ****** 0,6862 

88 1824483600:09:000:0105 ****** 0,6829 

89 1824483600:07:000:0099 ****** 0,4742 

90 1824483600:09:000:0203 ****** 0,6301 

91 1824483600:09:000:0114 ****** 0,6798 



 

92 1824483600:09:000:0198 ****** 0,6301 

93 1824483600:09:000:0180 ****** 0,6825 

94 1824483600:09:000:0206 ****** 0,6301 

95 1824483600:09:000:0174 ****** 0,6823 

96 1824483600:09:000:0123 ****** 0,6799 

97 1824483600:09:000:0129 ****** 0,6799 

98 1824483600:09:000:0124 ****** 0,6801 

99 1824483600:09:000:0135 ****** 0,5286 

100 1824483600:09:000:0140 ****** 0,5498 

101 1824483600:09:000:0161 ****** 0,6836 

102 1824483600:09:000:0154 ****** 0,6837 

103 1824483600:09:000:0150 ****** 0,6812 

104 1824483600:09:000:0146 ****** 0,5657 

105 1824483600:09:000:0163 ****** 0,6836 

106 1824483600:09:000:0149 ****** 0,6812 

107 1824483600:09:000:0157 ****** 0,6837 

108 1824483600:07:000:0095 ****** 0,6275 

109 1824483600:09:000:0117 ****** 0,6799 

110 1824483600:09:000:0205 ****** 0,6301 

111 1824483600:09:000:0250 ****** 0,6579 

112 1824483600:09:000:0028 ****** 0,0830 

113 1824483600:07:000:0131 ****** 0,6648 

114 1824483600:07:000:0128 ****** 0,6752 

115 1824483600:07:000:0127 ****** 0,6751 

116 1824483600:06:000:0381 ****** 0,7046 



 

117 1824483600:06:000:0006 ****** 0,6176 

118 1824483600:03:000:0018 ****** 0,8745 

119 1824483600:03:000:0019 ****** 0,8502 

120 1824483600:09:000:0028 ****** 0,8800 

121 1824483600:07:000:0139 ****** 0,6900 

122 1824483600:09:000:0024 ****** 0,7047 

123 1824483600:09:000:0023 ****** 0,6631 

124 1824483600:07:000:0025 ****** 0,8600 

125 1824483600:07:000:0009 ****** 0,9200 

126 1824483600:06:000:0280 ****** 0,6223 

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

від 18.04.2019 року № 1071 «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності та затвердження умов 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)» шляхом 

викладення пункту 3.5. у новій редакції, а саме: «3.5. Призначити дату 

проведення земельних торгів у терміни визначені чинним законодавством 

України  – ІІ-ІІІ квартал 2020 року»; 

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

06.06.2019 року № 1134 «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності та затвердження умов 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)» шляхом 

викладення пункту 3.5. у новій редакції, а саме: «3.5. Призначити дату 

проведення земельних торгів у терміни визначені чинним законодавством 

України  – ІІ-ІІІ квартал 2020 року.»; 

9. Внести зміни у рішення ХLІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

20.03.2020 року № 1606 «Про затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності та затвердження умов 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)» шляхом 

викладення пункту 3.5. у новій редакції, а саме: «3.5. Призначити дату 

проведення земельних торгів у терміни визначені чинним законодавством 

України  – ІІ-ІІІ квартал 2020 року». 

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

10.10.2019 року № 1309 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

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

а саме: 



 

- у назві рішення слова «для ведення особистого селянського господарства» 

змінити на слова «для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва»; 

-  пункт «1.» викласти у новій редакції, а саме:  

«1. Надати дозвіл Боровській Олені Костянтинівні  на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки колективної власності в 

користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва(Код 01.01 за КВЦПЗ) розташованої за адресою: Житомирська 

обл., Олевський р-н, с.Кишин, вул. Гаражна, 10, орієнтовною площею 0,7148 

га.». 

11. Внести зміни у рішення та додаток до рішення LІІ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 20.03.2020 року № 1603 «Про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів», а саме: 

громадянина Кравченка Віталія Вікторовича змінити на громадянина 

Кравченка Віктора Карповича.  

12. Внести зміни у рішення XLVIII сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 19.12.2019 року  № 1460 «Про затвердження звітів про експертну грошову 

оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення», а саме: 

- у пункті 4.1. слова «в особі міського голови» змінити на слова «в особі 

секретаря ради згідно ч.2. ст.42 «Про місцеве самоврядування в Україні». 

13. 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. 

 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО  



 

                                                     

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1694 

LV сесія                        VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про надання дозволу на 

використання окремих  

земельних ділянок 

комунальної власності 

   

У зв’язку з необхідністю використання земельних ділянок комунальної 

власності та відповідно до ч.2 ст.34, 83 Земельного кодексу України, ст. 26 

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

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

надзвичайних ситуацій, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл громадянам на використання окремих земельних ділянок 

комунальної власності загальною площею 88,1541 га, а саме:  

 

- загальною площею 17,0391 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0231, із 

земель запасу; 

- загальною площею 10,3065 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0223, із 

земель запасу;  

- загальною площею 8,3220 га, кадастровий номер 1824484000:06:000:0392, із 

земель запасу;  

- загальною площею 3,8179 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0229, із 

земель запасу; 

 - загальною площею 3,1810 га, кадастровий номер 1824484000:13:000:0600, із 

земель запасу; 

- загальною площею 2,8749 га, кадастровий номер 1824484000:13:000:0598, із 

земель запасу; 

- загальною площею 11,5218 га, кадастровий номер 1824484000:13:000:0597, із 

земель запасу; 

- загальною площею 9,1180 га, кадастровий номер 1824484000:13:000:0595, із 

земель запасу; 



 

- загальною площею 11,8549 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0225, із 

земель запасу; 

- загальною площею 10,1180 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0227, із 

земель запасу, які розташовані за межами населених пунктів (колишньої 

Кишинської сільської ради)  Олевської об’єднаної територіальної громади 

Житомирської області, як громадське пасовище, з метою випасання худоби  у 

порядку загального користування. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець  та постійну комісію міської 

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

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО  



 

                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1695 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі їх в постійне користування 

 

        Розглянувши заяви: 

- релігійної організації «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ ОВРУЦЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ», код ЄДРПОУ 36269610, зареєстрованої за адресою: вул.8 

Березня,17, с.Покровське, Олевський р-н, Житомирська область про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі її в постійне користування, яка 

розташована за адресою: Житомирська обл., Олевський район, с.Будки, 

вул.Миру, 15 А; 

- КОМУНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ХОЧИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ, код ЄДРПОУ 22054901, зареєстрованої за адресою: 

вул. Шкільна, 1, с. Хочине, Олевського району, Житомирської області про 

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі її в постійне користування, яка 

розташована за адресою: Житомирська обл., Олевський район,с.Хочине, 

вул.Шкільна,1, керуючись ст.ст. 12,92, 95, 96, 116, 123, 125, 126 122, 

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

Закону України   «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити релігійній організації «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ 

ОВРУЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ»,  проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності загальною площею 0.0250 га  (Код 03.04 за 

КВЦПЗ)  для будівництва та  обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій з метою передачі її в постійне користування релігійній 

організації «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ ОВРУЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ», 

кадастровий номер 1824484402:08:003:0011, яка розташована за адресою: вул. 

Миру,15 А, с.Будки, Олевський район, Житомирська область, який розроблений 

ФОП МАТЮШЕНКО С.В.  

1.2. Передати релігійній організації «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ 

ОВРУЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ»,   в постійне користування для будівництва та  



 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (Код 03.04 за 

КВЦПЗ), земельну ділянку комунальної власності загальною площею 0.0250 га 

кадастровий номер 1824484402:08:003:0011, яка розташована за адресою: вул. 

Миру,15 А, с.Будки, Олевський район, Житомирська область.  

1.3. Релігійній організації «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ ОВРУЦЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ»;  

1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій, відповідно до чинного законодавства; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у відповідності 

до вимог Земельного кодексу України. 

2.Затвердити КОМУНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ХОЧИНСЬКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ,  проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності загальною площею 0.6421 

га  (Код 03.02 за КВЦПЗ)  для будівництва та  обслуговування будівель 

закладів освіти з метою передачі її в постійне користування Хочинській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, кадастровий номер 

1824487601:03:001:0025, яка розташована за адресою: вул. Шкільна,1 с.Хочине, 

Олевський район, Житомирська область, який розроблений ФОП 

МАТЮШЕНКО С.В. 

2.1. Передати КОМУНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ХОЧИНСЬКА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ в постійне користування для 

будівництва та  обслуговування будівель закладів освіти (Код 03.02 за КВЦПЗ), 

земельну ділянку комунальної власності загальною площею 0.6421 га 

кадастровий номер 1824487601:03:001:0025, яка розташована за адресою: вул. 

Шкільна,1 с.Хочине, Олевський район, Житомирська область. 

2.2. КОМУНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ХОЧИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ;  

1) зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування закладів освіти; 

2) земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у відповідності 

до вимог Земельного кодексу України. 

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. 

 

 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО  



 

                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1696 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 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 громадян, рішення ХLVІІІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 19.12.2019 року № 1452 «Про затвердження додаткового 

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

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

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок», рішення LІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 20.03.2020 року № 1593 «Про 

внесення змін у рішення Олевської міської ради», рішення ХХХVІІ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 08.08.2019 року № 964 «Про 

затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай)», рішення ХLІІІ 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 20.03.2020 року № 1206 «Про 

внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради»,  керуючись пунктами 

9,16,17 Розділу 10 Перехідних положень Земельного кодексу України, статей 

26,55 Закону України «Про землеустрій», статей 1,2,3,5,9 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

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

Україні» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Кишинський» 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 «Червоний партизан» 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 «Олевське» 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. Затвердити додатковий список до розподілу земельних часток (паїв) між 

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Перемога» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається).  

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Полісся» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Україна» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Червона Зірка» на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

9. 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. 

10. Звернутись до Олевської РДА щодо припинення дії договорів оренди 

стосовно земельних ділянок: 



 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0886; 

- кадастровий номер 1824484000:03:000:0464; 

- кадастровий номер 1824484000:03:000:0459; 

- кадастровий номер 1824487200:08:000:0165; 

- кадастровий номер 1824487200:04:000:0308; 

- кадастровий номер 1824485600:06:000:0314; 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0437; 

- кадастровий номер 1824481300:07:000:0361; 

- кадастровий номер1824481300:07:000:0360; 

- кадастровий номер 1824487200:04:000:0303. 

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

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

41519813, стосовно земельних  ділянок: 

- кадастровий номер1824482400:08:000:0279, загальною площею 1,8240 га; 

- кадастровий номер1824482400:08:000:0280, загальною площею 1,8243 га; 

- кадастровий номер1824482400:02:000:0416, загальною площею 1,2351 га; 

- кадастровий номер 1824482400:08:000:0275, загальною площею 1,8238 га, 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Замисловицької сільської ради у зв’язку з державною реєстрацією 

права власності на земельну ділянку. 

12. Припинити дію договорів оренди землі від 17 вересня 2019 року укладених 

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

стосовно земельних  ділянок: 

- кадастровий номер1824481600:06:000:0376, загальною площею 1,1781 га; 

- кадастровий номер1824481600:04:000:0729, загальною площею 0,5301 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. 

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

ділянки загальною площею 1,3469  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,0375 га, кадастровий номер 1824484000:08:000:0886; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,3094 га, кадастровий номер 

1824484000:03:000:0464. 

14. Виділити власникам (спільна сумісна власність) земельної частки (паю) 

******  в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 0, 4048 га, кадастровий 

номер 1824484000:03:000:0459. 

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

ділянку (рілля) площею 1,8240 га, кадастровий номер 1824482400:08:000:0279. 

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

ділянки загальною площею 1,3364  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 



 

0,8281 га, кадастровий номер 1824484800:00:008:0048; земельна ділянка (рілля) 

площею 0,3157 га, кадастровий номер 1824484800:00:010:0402; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,1926 га, кадастровий номер 

1824484800:00:004:0239. 

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

ділянку (рілля) площею 1,2392 га, кадастровий номер 1824481600:03:000:0202. 

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

ділянки загальною площею 1,9282  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,0349 га, кадастровий номер 1824487200:08:000:0165, земельна ділянка 

(кормові угіддя) площею 0,8933 га, кадастровий номер 1824487200:04:000:0308. 

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

(рілля) площею 1,2136 га, кадастровий номер 1824485600:06:000:0314. 

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

ділянки загальною площею 1,7082  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,1781 га, кадастровий номер 1824481600:06:000:0376, земельна ділянка 

(сіножаті) площею 0,5301 га, кадастровий номер 1824481600:04:000:0729. 

21. Виділити власникам спільної часткової власності земельної частки (паю) 

******½ (одну другу) частину та ******½ (одну другу) частину  в натурі  

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,9600 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0437. 

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

ділянки загальною площею 1,4315  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,5650 га, кадастровий номер 1824481300:07:000:0361; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,8665 га, кадастровий номер 

1824481300:07:000:0360. 

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

ділянки загальною площею 3,0594  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,8243 га, кадастровий номер 1824482400:08:000:0280, земельна ділянка 

(сіножаті) площею 1,2351 га, кадастровий номер 1824482400:02:000:0416. 

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

(кормові угіддя) площею 0,8505 га, кадастровий номер 1824487200:04:000:0303. 

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

ділянку (рілля) площею 1,8238 га, кадастровий номер 1824482400:08:000:0275. 

26. 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. 

  

 



 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО 

 

                                                                           

          Додаток 

                                                                                                           до рішення  LV сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 25.06.2020 року № 1696   

                                                                                                          «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 «Кишинський» 

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0281837 

 

Рілля-683, 

кормові 

угіддя – 

168 

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

** 

****

** 

****** РН № 

164857 

Рілля-58, 

кормові 

угіддя – 

167 ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

Додатковий список 

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

партизан» на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

Прізвище, ім’я Дата Місце проживання Серія № Дата 

видачі 

Індентифікаційни Номер 

сертифікат

№ паю 



 
п по батькові народження паспорта паспорт

а 

й код у 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0283660 

 

Рілля-463, 

кормові 

угіддя – 

372 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-44, 

кормові 

угіддя – 

363 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-46, 

кормові 

угіддя – 

78 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0279043 

 

Рілля-253, 

рілля- 

435, 

кормові 

угіддя – 

223 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0192840 

 

Рілля-523, 

кормові 

угіддя – 

779 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0192782 

Рілля-3, 

кормові 

угіддя – 

558 

Начальник управління земельних відносин              Наталія Біленець 

Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0282767 

 

Рілля-42, 

кормові 

угіддя – 

557 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0282648 

 

Рілля-41, 

кормові 

угіддя – 

558 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0307581 

 

Рілля-45, 

кормові 

угіддя – 

556 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0283616 

 

Рілля-127, 

кормові 

угіддя – 

127 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0283478 

 

Рілля-522, 

кормові 

угіддя – 

522 

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

** 

****

** 

****** 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0283350 

 

Рілля-106, 

кормові 

угіддя – 

106 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

Додатковий список 

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

на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-346, 

кормові 

угіддя – 

346 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-10, 

кормові 

угіддя – 

10 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-3, 

кормові 

угіддя – 3 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1697 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

     Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******,14, с. Джерело, 

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 земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва(Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 1,6145 га на території Олевської міської ради, Олевського 

району Житомирської області, яка розроблена  ПП Андвол. 

2. Виділити ******в натурі земельну ділянку (пасовища)  загальною площею 

1,6145 га, кадастровий номер 1824485600:10:000:0172. 

3. Забороняється приступати до використання земельної ділянки до 

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

посвідчує право на неї та державної реєстрації. 

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. 

 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО 



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1698 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про припинення права 

постійного користування 

земельною ділянкою 

комунальної власності  

 

       Розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОЛЕВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА АПТЕКА № 32» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ 

01977004, зареєстрованої за адресою: вул. Володимирська, 9, м. Олевськ, 

Житомирська область,  ст.92, ст.142 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,  враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право постійного користування земельною ділянкою комунальної 

власності наданої КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОЛЕВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА АПТЕКА № 32» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги (Код 03.03 за КВЦПЗ), загальною площею 

0,0017 га, кадастровий номер 1824455100:01:023:0033, яка розташована за 

адресою: вул. Володимирська,9, м. Олевськ, Житомирська область. 

2. Припинити право постійного користування земельною ділянкою комунальної 

власності наданої КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОЛЕВСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА АПТЕКА № 32» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги (Код 03.03 за КВЦПЗ), загальною площею 

0,0053 га кадастровий номер 1824455100:01:023:0034, яка розташована за 

адресою: вул. Володимирська, 9, м. Олевськ, Житомирська область. 

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. 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО 



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1699 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельних ділянок 

комунальної власності  

 

        У зв’язку з необхідністю поділу земельної ділянки розташованої на 

території Олевської міської ради за межами населених пунктів, керуючись   ст. 

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

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

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та 

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824484000:07:000:0222 загальною площею 27,4692 га, 

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

міської ради  Житомирської області (за межами населеного пункту с. Кишин) 

на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   21,7692 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею  5,7000  га . 

2. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824484000:13:000:0600 загальною площею 3,1810 га, землі 

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

Житомирської області (за межами населеного пункту с. Забороче) на дві 

земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею   2,0000  га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею  1,1810 га. 

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

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 



 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Наталію Біленець та постійну комісію міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО  



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1700 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про погодження проєкту із землеустрою 

щодо встановлення (зміни) меж села 

Варварівка Житомирської області 

 

           Відповідно до статей 12,173,174, 175,186 Земельного кодексу України, 

статей 25, 30, 46 Закону України «Про землеустрій», пунктів 34,41 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою встановлення та зміни меж села Варварівка Олевського району 

Житомирської області, створення повноцінного життєвого середовища, 

сприятливих умов територіального розвитку села Варварівка, забезпечення 

ефективного використання потенціалу його території, розглянувши проєкт із 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Варварівка Житомирської 

області та  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Погодити проєкт із землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села 

Варварівка Житомирської області, розроблений ДЕРЖАВНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ 

МІСТОБУДУВАННЯ», яким передбачається збільшити територію                         

села Варварівка Олевського району Житомирської області на 155, 2865 га.  

2. Погодити межі та територію села Варварівка Олевського району 

Житомирської області загальною площею 298,2087 га згідно з проєктом із 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Варварівка Житомирської 

області. 

3. Подати погоджений проєкт на затвердження до Олевської районної ради 

Житомирської області. 

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. 

 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО 



 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1701 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 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 140,0659  га, 

які знаходяться в адміністративному підпорядкуванні Олевської міської ради 

(с.Покровське), 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. 

 

Секретар ради       Віталій ШЕЙКО 

 

 



 
                                                                                         Додаток   
                                                                                   до рішення LІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання        

                                                                                   від 21.05.2020 року № 1701  «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, 

рілля,  

га 

Кадастровий номер Площа, 

кормові 

угіддя, 

га 

1 ****** 1824484400:10:000:0230 0,8791 1824484400:10:000:0223 1,1976 

2 ****** 1824484400:07:000:0412  0,2832 1824484400:05:000:0020 0,5836 

3 ****** 1824484400:07:000:0302 0,2961     

4 ****** 1824484400:07:000:0158 0,5047 1824484400:07:000:0221 0,4772 

5 ****** 1824484400:07:000:0148 0,5043 1824484400:07:000:0178 0,4771 

6 ******   1824484400:10:000:0126 0,4772 

7 ****** 1824484400:07:000:0150 0,4828 1824484400:07:000:0188 0,4772 

8 ****** 1824484400:07:000:0277 0,6918 1824484400:10:000:0267 0,9072 

9 ****** 1824484400:07:000:0323 0,7396 1824484400:07:000:0392 0,5079 

10 ****** 1824484400:07:000:0270 0,4627 1824484400:10:000:0306 0,4771 

11 ******   1824484400:10:000:0066 0,5719 

12 ****** 1824484400:07:000:0257 0,4747   

13 ****** 1824484400:10:000:0268 1,9475   

14 ****** 1824484400:07:000:0052 0,4828   

15 ****** 1824484400:07:000:0326 0,523 1824484400:10:000:0039 0,4189 

16 ****** 1824484400:07:000:0057 0,4827 1824484400:07:000:0207 0,4772 

17 ****** 1824484400:07:000:0345 0,5177 1824484400:07:000:0177 0,6365 

18 ****** 1824484400:07:000:0350 0,4828 1824484400:10:000:0040 0,4189 

19 ****** 1824484400:07:000:0287 0,7932 1824484400:10:000:0257 0,6254 

20 ******   1824484400:10:000:0078 0,7158 



 

21 ****** 1824484400:07:000:0061 0,4828   

22 ****** 1824484400:07:000:0603 0,9466 1824484400:07:000:0550 0,4426 

23 ****** 1824484400:07:000:0929 0,5253 1824484400:05:000:0050 0,5019 

24 ****** 1824484400:10:000:0056 0,5048 1824484400:07:000:0205 0,4772 

25 ****** 1824484400:02:000:0011 0,5048 1824484400:02:000:0046 0,7831 

26 ****** 1824484400:04:000:0073 0,8179 1824484400:10:000:0032 0,4188 

27 ****** 1824484400:02:000:0021 0,5047 1824484400:02:000:0042 0,7099 

28 ******   1824484400:10:000:0101 0,5537 

29 ******   1824484400:10:000:0226 0,375 

30 ******     1824484400:10:000:0265 0,9756 

31 ****** 1824484400:07:000:0600 0,5438 1824484400:07:000:0512 0,4992 

32 ****** 1824484400:07:000:0245 0,4828 1824484400:10:000:0295 0,4967 

33 ****** 1824484400:07:000:0626 1,1244 1824484400:07:000:0536 0,5095 

34 ****** 1824484400:07:000:0497 0,814 1824484400:07:000:0555 0,4561 

35 ****** 1824484400:07:000:0235 0,4748   

36 ****** 1824484400:07:000:0071 1,2169 1824484400:05:000:0047 0,447 

37 ****** 1824484400:07:000:0233 0,4825 1824484400:10:000:0322 0,4772 

38 ****** 1824484400:02:000:0024 0,5048 1824484400:02:000:0056 1,732 

39 ****** 1824484400:07:000:0296 0,7932 1824484400:10:000:0147 0,4771 

40 ****** 1824484400:07:000:0157 0,5047 1824484400:10:000:0151 0,6577 

41 ****** 1824484400:07:000:0361 0,5029 1824484400:07:000:0219 0,4771 

42 ****** 1824484400:07:000:0500 0,7368 1824484400:07:000:0525 0,6106 

43 ****** 1824484400:07:000:0340 0,5417 1824484400:07:000:0186 0,4772 

44 ******   1824484400:10:000:0103 0,4785 

45 ****** 1824484400:07:000:0109 0,4828 1824484400:07:000:0371 0,5408 



 

46 ****** 1824484400:05:000:0035 0,4644 1824484400:10:000:0089 0,6553 

47 ****** 1824484400:07:000:0068 1,1992 1824484400:07:000:0174 0,4771 

48 ****** 1824484400:07:000:0352 0,4937 1824484400:10:000:0036 0,4189 

49 ****** 1824484400:04:000:0077 0,7935 1824484400:05:000:0023 0,5505 

50 ****** 1824484400:07:000:0238 0,4668 1824484400:10:000:0273 0,4859 

51 ****** 1824484400:07:000:0089 0,4828 1824484400:10:000:0116 0,4895 

52 ****** 1824484400:07:000:0123 0,4891 1824484400:10:000:0093 0,4772 

53 ****** 1824484400:07:000:0304 0,7931 1824484400:10:000:0129 0,4786 

54 ****** 1824484400:02:000:0025 0,5053 1824484400:02:000:0053 0,7329 

55 ****** 1824484400:02:000:0009 0,5048 1824484400:02:000:0057 1,7382 

56 ****** 1824484400:07:0

0:0080 

1,8507 1824484400:10:000:0085 0,4772 

57 ****** 1824484400:04:000:0065 0,7932 1824484400:10:000:0117 0,4772 

58 ****** 1824484400:07:000:0112 0,8237 1824484400:07:000:0381 0,5676 

59 ****** 1824484400:07:000:0244 0,4721 1824484400:10:000:0288 0,4967 

60 ****** 1824484400:07:000:0229 0,4827 1824484400:10:000:0274 0,4803 

61 ****** 1824484400:07:000:0065 0,6979 1824484400:07:000:0170 0,4772 

62 ****** 1824484400:07:000:0056 0,4829 1824484400:10:000:0124 0,496 

63 ****** 1824484400:04:000:0076 0,793 1824484400:10:000:0113 0,486 

64 ****** 1824484400:07:000:0091 0,957 1824484400:07:000:0194 0,4772 

65 ****** 1824484400:07:000:0493 0,5552 1824484400:07:000:0549 0,5349 

66 ****** 1824484400:07:000:0090 0,483 1824484400:05:000:0021 0,5506 

67 ****** 1824484400:02:000:0027 0,5059 1824484400:10:000:0339 0,4772 

68 ****** 1824484400:07:000:0105 0,905 1824484400:07:000:0167 0,6458 

69 ****** 1824484400:07:000:0269 0,4715 1824484400:10:000:0270 0,6538 

70 ****** 1824484400:07:000:0327 0,575 1824484400:07:000:0187 0,4772 



 

71 ****** 1824484400:07:000:0596 0,6176 1824484400:07:000:0508 0,4941 

72 ****** 1824484400:07:000:0592 0,7419 1824484400:07:000:0530 0,602 

73 ****** 1824484400:07:000:0586 0,6941 1824484400:07:000:0558 0,5076 

74 ****** 1824484400:07:000:0601 0,5763 1824484400:07:000:0509 0,6424 

75 ****** 1824484400:07:000:0489 0,5871 1824484400:07:000:0569 0,4282 

76 ****** 1824484400:07:000:0588 0,6939 1824484400:07:000:0521 0,6115 

77 ****** 1824484400:07:000:0160 0,4993 1824484400:05:000:0040 0,3916 

78 ****** 1824484400:10:000:0057 0,2658 1824484400:10:000:0067 1,1501 

79 ****** 1824484400:10:000:0254 0,3755     

80 ****** 1824484400:07:000:0062 0,483   

81 ****** 1824484400:02:000:0012 0,5048 1824484400:02:000:0055 1,4697 

82 ****** 1824484400:07:000:0141 0,4828 1824484400:10:000:0020 0,4189 

83 ****** 1824484400:07:000:0306 0,7932 1824484400:07:000:0183 0,4772 

84 ****** 1824484400:07:000:0607 1,0092 1824484400:07:000:0522 0,6107 

85 ****** 1824484400:07:000:0594 0,7434 1824484400:07:000:0547 0,6022 

86 ****** 1824484400:07:000:0610 0,9802 1824484400:07:000:0559 0,4764 

87 ****** 1824484400:02:000:0033 0,5369 1824484400:02:000:0052 0,7527 

88 ****** 1824484400:07:000:0166 0,5047 1824484400:10:000:0163 0,4772 

89 ****** 1824484400:07:000:0081 1,76 1824484400:07:000:0396 0,5395 

90 ****** 1824484400:07:000:0113 0,4827 1824484400:07:000:0370 0,1355 

91 ******     1824484400:07:000:0225 0,3576 

92 ****** 1824484400:07:000:0079 1,8507 1824484400:10:000:0102 0,4881 

93 ****** 1824484400:07:000:0096 0,4828 1824484400:05:000:0019 0,5075 

94 ******   1824484400:07:000:0397 0,5409 

95 ******   1824484400:07:000:0376 0,5408 



 

96 ****** 1824484400:07:000:0136 0,4828 1824484400:07:000:0374 0,5408 

97 ****** 1824484400:07:000:0319 0,7932 1824484400:10:000:0127 0,4772 

98 ****** 1824484400:07:000:0144 0,4829 1824484400:07:000:0220 0,4772 

99 ******   1824484400:10:000:0013 0,4188 

100 ****** 1824484400:07:000:0389 0,7931 1824484400:07:000:0305 0,6181 

101 ****** 1824484400:07:000:0356 0,5398 1824484400:07:000:0198 0,4772 

102 ****** 1824484400:07:000:0059 0,4826 1824484400:10:000:0097 0,4811 

103 ****** 1824484400:07:000:0067 1,6632 1824484400:07:000:0222 0,4771 

104 ****** 1824484400:05:000:0029 0,7831 1824484400:07:000:0210 0,4772 

105 ****** 1824484400:07:000:0111 0,4828 1824484400:07:000:0195 0,4772 

106 ****** 1824484400:07:000:0292 0,6004 1824484400:10:000:0255 1,9682 

107 ****** 1824484400:07:000:0163 0,5048 1824484400:07:000:0201 0,4772 

108 ****** 1824484400:07:000:0299 0,8009 1824484400:07:000:0377 0,5297 

109 ****** 1824484400:07:000:0281 0,5864 1824484400:10:000:0258 0,5889 

110 ****** 1824484400:07:000:0829 0,5049   

111 ****** 1824484400:07:000:0824 0,6104   

112 ****** 1824484400:07:000:0826 0,4828 1824484400:07:000:0054 0,7282 

113 ****** 1824484400:07:000:0264 0,4828 1824484400:10:000:0275 0,4773 

114 ****** 1824484400:07:000:0020 0,5013   

115 ****** 1824484400:07:000:0501 0,6306 1824484400:07:000:0503 0,6022 

116 ****** 1824484400:07:000:0155 0,4977   

117 ****** 1824484400:07:000:0236 0,4769 1824484400:10:000:0283 0,4774 

118 ****** 1824484400:07:000:0228 0,4821 1824484400:10:000:0276 0,4778 

119 ******   1824484400:10:000:0070 0,5107 

120 ******   1824484400:10:000:0290 0,4929 



 

121 ******   1824484400:10:000:0286 0,4967 

122 ****** 1824484400:07:000:0049 0,4783 1824484400:10:000:0170 0,4772 

123 ****** 1824484400:10:000:0055 0,5048 1824484400:10:000:0075 0,4772 

124 ****** 1824484400:07:000:0249 0,7677 1824484400:10:000:0299 0,4777 

125 ****** 1824484400:07:000:0230 0,4800 1824484400:10:000:0278 0,4900 

 74,5929  65,473 

 

Начальник управління земельних відносин                 Наталія Біленець 
 

  



 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1702 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 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. 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО 

  



 

                                                             
                                                                   Додаток 

до рішення LV сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 25.06.2020 року №1702   «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 ****** ****** ****** 0,0950 0,0950 

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

3 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

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

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  № 1703 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

   

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

та для ведення особистого селянського господарства. 

 

 

         Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

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

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

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

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

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

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

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

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

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства.  

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

власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 



 

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну комісію міської 

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

 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО  



 
                                                                                                  

                                                                                                   Додаток 

до рішення  LV сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 25.06.2020 року  №  1703  «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на 

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність  

для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого 

селянського господарства» 

 

 

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

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

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

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва і 

обслуговування 

житлового 

будинку 

господарських 

будівель    і 

споруд, га 

Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства, 

га Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483201:05:003:0035 

2 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:016:0061 

3 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824482401:04:002:0015 

4 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:030:0031 

5 ****** ****** ****** 0,0713 0,0713 - 1824455100:02:037:0053 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824482401:04:002:0014 

7 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:037:0347 

8 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:019:0207 

9 ****** ****** ****** 0,1471 0,1471 - 1824485301:03:047:0005 

10 ****** ****** ****** 0,4850 0,2500 0,2350 1824487201:09:002:0053 

1824487201:09:002:0054 

11 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:018:0064 

12 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:021:0045 

13 ****** ****** ****** 0,0793 0,0793 - 1824455100:02:035:0069 



 
14 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:006:0072 

15 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:009:0025 

16 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:053:0020 

17 ****** ****** ****** 0,2000 0,2000 - 1824485601:07:015:0007 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824481301:10:045:0001 

19 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:045:0009 

20 ****** ****** ****** 0,0897 0,0897 - 1824455100:02:035:0068 

21 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824482401:04:003:0009 

22 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:034:0168 

23 ****** ****** ****** 0,0731 0,0731 - 1824455100:01:020:0085 

24 ****** ****** ****** 0,4344 0,2500 0,1844 1824483601:05:042:0011 

1824483601:05:042:0012 

25 ****** ****** ****** 0,0741 0,0741 - 1824455100:02:037:0054 

26 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483201:05:006:0015 

27 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824485601:07:017:0004 

28 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824487202:06:003:0023 

29 ****** ****** ****** 0,0542 0,0542 - 1824455100:02:021:0044 

30 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824484802:09:001:0024 

31 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:029:0009 

32 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:009:0024 

33 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824482801:03:007:0010 

34 ****** ****** ****** 02500 0,2500 - 1824485301:03:027:0008 

35 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:026:0007 

36 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824485601:07:033:0005 

37 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486202:05:006:0033 

38 ****** ****** ****** 0,0927 0,0927 - 1824455100:02:018:0048 



 
39 ****** ****** ****** 0,4730 0,2500 0,2230 1824482800:05:003:0013 

1824482800:05:003:0014 

40 ****** ****** ****** 0,0869 0,0869 - 1824455100:02:018:0046 

41 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486202:05:006:0034 

42 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824481301:10:048:0010 

43 ****** ****** ****** 0,5500 0,2500 0,3000 1824483601:05:004:0004 

1824483601:05:004:0005 

44 ****** ****** ****** 0,8000 0,2500 0,5500 1824483601:05:051:0017 

1824483601:05:051:0018 

45 ****** ****** ****** 0,5000 0,2500 0,2500 1824483601:05:034:0005 

1824483601:05:034:0006 

46 ****** ****** ****** 0,3000 0,2500 0,0500 1824486401:02:006:0045 

1824486401:02:006:0046 

47 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:037:0006 

48 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824487205:16:005:0050 

49 ****** ****** ****** 0,5000 0,2500 0,2500 1824483601:05:033:0007 

1824483601:05:033:0006 

50 ****** ****** ****** 0,1507 0,1507 - 1824482401:04:001:0046 

51 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824482401:04:002:0017 

52 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:018:0047 

53 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824485301:03:044:0007 

54 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824482801:03:007:0011 

55 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824485601:07:014:0008 

56 ****** ****** ****** 0,0840 0,0840 - 1824455100:01:026:0069 

57 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:037:0005 

58 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:009:0022 

59 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486203:11:003:0024 

60 ****** ****** ****** 0,0916 0,0916 - 1824455100:01:031:0101 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1704 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

  

Про надання дозволу на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка),  для індивідуального  

садівництва, для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва  

індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства 

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

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

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

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

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

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,  проєкту 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. 

 

 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО  



 
                                                                                                                                                     
Додаток 
до рішення LV сесії міської ради  VІІ скликання від 

25.06.2020 №1704 «Про надання дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для  індивідуального 

садівництва,  для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів»  

 

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

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

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

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговуванн

я  житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуальн

ого 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянськог

о господ 

царства, га 

Для 

будівництва 

індивідуальн

их гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,0030 - - - 0,0030 

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

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

4 ****** ****** ****** 0,0900 - 0,0900 - - 

5 ****** ****** ****** 0,0178 - 0,0178 - - 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

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

8 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 - 

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

10 ****** ****** ****** 0,2700 - - 0,2700 - 

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

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

13 ****** ****** ****** 0,0100 - - - 0,0100 

14 ****** ****** ****** 0,0100 - - - 0,0100 

15 ****** ****** ****** 0,0900 - 0,0900 - - 



 
16 ****** ****** ****** 0,6000 - - 0,6000 - 

17 ****** ****** ****** 0,0350 - 0,0350 - - 

18 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

19 ****** ****** ****** 0,0450 - 0,0450 - - 

20 ****** ****** ****** 0,0310 - 0,0310 - - 

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

22 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

23 ****** ****** ****** 0,2700 - - 0,2700 - 

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

 

 
Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1705 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 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 та для ведення  

особистого селянського господарства 

 

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,  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). 

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.  

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. 

 

 

Секретар ради       Віталій ШЕЙКО  



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Додаток 

до рішення LV сесії Олевської міської  ради 

VІІ скликання від 25.06.2020 року №1705  

«Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва, 

для ведення особистого селянського 

господарства»  
 

 

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. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва   

і 

обслуговува

ння собистог 

будинку, 

господарськ

их будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуа

льного 

садівницт

ва, га 

Для 

ведення 

собистого  

селянськог

о 

господарст

ва, га  

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,3368 - - 0,3368 1824483201:05:003:0036 

2 ****** ****** ****** 0,0685 - 0,0685 - 1824455100:02:046:0062 

3 ****** ****** ****** 0,0850 - - 0,0850 1824482401:04:002:0016 

4 ****** ****** ****** 0,0200 - 0,0200 - 1824455100:01:010:0038 

5 ****** ****** ****** 0,0200 - 0,0200 - 1824455100:01:037:0348 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824484801:02:002:0079 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824484801:02:006:0015 

8 ****** ****** ****** 0,2441 0,2441 - - 1824484801:02:005:0036 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824484801:02:006:0016 

10 ****** ****** ****** 0,0791 - 0,0791 - 1824455100:01:034:0169 

11 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824483601:05:011:0014 

12 ****** ****** ****** 0,4103 - - 0,4103 1824484001:11:001:0034 

13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824484001:11:001:0033 

14 ****** ****** ****** 0,7000 - - 0,7000 1824481301:10:045:0002 



 
15 ****** ****** ****** 0,7644 - - 0,7644 1824481301:10:048:0011 

16 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824484001:11:001:0037 

17 ****** ****** ****** 0,5500 - - 0,5500 1824484001:11:001:0036 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824484001:11:001:0035 

19 ****** ****** ****** 0,5180 - - 0,5180 1824484001:11:008:0022 

20 ****** ****** ****** 0,0800 - 0,0800 - 1824483601:05:026:0006 

21 ****** ****** ****** 0,1000 - 0,1000 - 1824456000:05:001:0016 

22 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824485301:03:055:0001 

23 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824484001:11:001:0032 

24 ****** ****** ****** 0,7500 - - 0,7500 1824484001:11:001:0031 

25 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824484001:11:001:0038 

26 ****** ****** ****** 0,1108 - 0,1108 - 1824455100:02:024:0100 

27 ****** ****** ****** 0,2400 - - 0,2400 1824485601:07:013:0001 

28 ****** ****** ****** 0,1000 - - 0,1000 1824485301:03:044:0008 

29 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824484801:02:004:0032 

  

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1706 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 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. 

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. 

2.1. Передати громадянам (згідно додатку 2) безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

3. Зобов’язати громадян (згідно додатку 1 та додатку 2) в місячний термін 

зареєструвати право власності на земельну ділянку. 



 

4. Попередити громадян (згідно додатку 1 та додатку 2) про заборону 

використання земельної ділянки до реєстрації права власності та змінні 

цільового призначення земельної ділянки. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Наталію Біленець та  постійну комісію міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО  



 
                                                                            
Додаток 1 

до рішення LV сесії міської ради  VІІ 

скликання від 25.06.2020 № 1706 «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 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами населених 

пунктів (с. Замисловичі, 

урочище «Літній лагер») 

1,9300 1824482400:02:000:0613 

2 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами населених 

пунктів (с. Замисловичі, 

урочище «Літній лагер») 

1,9300 1824482400:02:000:0604 

3 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами населених 

пунктів (с. Замисловичі, 

урочище «Літній лагер») 

1,9300 1824482400:02:000:0611 

4 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами населених 

пунктів (с. Замисловичі, 

урочище «Літній лагер») 

1,9300 1824482400:02:000:0602 

5 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами населених 

пунктів (с. Замисловичі, 

урочище «Літній лагер») 

1,9300 1824482400:02:000:0597 

6 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами населених 

пунктів (с. Замисловичі, 

урочище «Літній лагер») 

1,9300 1824482400:02:000:0610 

7 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами населених 

пунктів (с. Замисловичі, 

урочище «Літній лагер») 

1,9300 1824482400:02:000:0601 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 
Додаток2 

до рішення LV сесії міської ради  VІІ скликання від 

25.06.2020 № 1706 «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 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,2300 1824487200:12:000:0538 

2 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,2000 1824487200:12:000:0546 

3 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,6700 1824486400:09:000:0060 

4 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,7600 1824486400:05:000:0171 

5 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,5600 1824486400:09:000:0055 

6 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,5000 1824486400:05:000:0144 

7 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

1,5000 1824486400:05:000:0162 

8 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,0800 1824486400:05:000:0122 

9 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,9300 1824486400:09:000:0061 

10 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,6200 1824486400:05:000:0149 

11 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,4000 1824486400:05:000:0127 

12 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

межами населених пунктів  

0,4200 1824486400:05:000:0129 

13 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Олевського району 

Житомирської області за 

0,2000 1824487200:12:000:0548 



 
межами населених пунктів  

 

      Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1707 



 

 

 

LV сесія                        VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 року 

 

Про розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності 

     

Розглянувши заяви громадян щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності, керуючись   ст. 12, 95, 96, Земельного кодексу 

України, ст. ст. 8,20, 22, 25,50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,  охорони природи 

та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ),  розташованих на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів із земель 

запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ). 

2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3.  Громадянам, згідно додатку, проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності, погоджені у встановленому 

законодавством  порядку подати на чергову сесію міської ради для 

затвердження. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин Наталію Біленець та постійну комісію міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО  



 
                                                                              Додаток 

до рішення LV сесії міської ради  VІІ скликання від 

25.06.2020 №1707   «Про розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності»  
   

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення 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  Житомирської області за 

межами населених пунктів (с. 

Стовпинка) 

0,5000 1824486400:08:000:006

4 

2 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів (с. 

Стовпинка) 

0,2300 1824486400:08:000:006

5 

                                                                                                                       

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 
  



 

                                                                                               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1708 

LV сесія           VІІ скликання  

 

від 25.06.2020 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 1824487205:16:005:0024) 

об’єднаної територіальної громади в особі Олевської міської ради 

Житомирської області загальною площею 1,1839 га, на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824487205:16:005:0051, загальною 

площею 0,7637 га, код КВЦПЗ 03.01 – для будівництва та обслуговування 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка розташована 

на території Олевської міської ради Житомирської області в с. Хмелівка, вул. 

Лісова, 101-а, розробник ПП АНДВОЛ; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824487205:16:005:0052, загальною 

площею 0,4202 га, код КВЦПЗ 03.01 – для будівництва та обслуговування 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яка розташована 

на території Олевської міської ради Житомирської області в с. Хмелівка, вул. 

Лісова, 101-а, розробник ПП АНДВОЛ. 

 

2. Олевській міській раді у місячний термін зареєструвати право власності 

стосовно новостворених земельних ділянок, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із 

землеустрою. 



 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Наталію Біленець та  постійну комісію міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

  

Секретар ради        Віталій ШЕЙКО 


