
 

                                                                 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й      к о м і т е т 

П Р О Т О К О Л 

чергового засідання виконавчого комітету 

 

від 25.09.2020 року 

Присутні: 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Секретар ради        В.О. Шейко 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю.Г. Русин 

 

Заступники міського голови     В.С. Мельник 

          Я.М. Осипчук 

           
Члени виконкому: Бабич Л.А., Бабиченко О.М., Басюк Н.А., Горпиніч Н.М., 

Дубченко Є.Є., Дударь І.П., Кайданович В.Й., Козловець Л.А., Корнійчук 
О.В., Кравченко М.М., Кравчук О.А., Павленко О.М., Михалець М.В., 
Мойсієнко М.Д., Назарчук Н.В., Ратушинський В.О., Стафійчук К.О., 
Степанчук В.В., Талах І.В., Тимощук В.А., Хомутовський А.В., Хомутовська 
О.М., Чорна І.В. 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1./149. Про погодження кандидатури на посаду директора комунальної 

установи  

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг» Олевської міської ради.  

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

ради. 

 

2. /150. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Олевської 

ОТГ. 

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

ради. 

 

3. /151. Про затвердження розпоряджень міського голови.  



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

ради. 

 

4. /152. Про внесення змін та доповнень до тарифів на платні медичні послуги 

комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради». 

Інформує: Богданець Н.В. – бухгалтер КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради.  
 

5. /153. Про реєстрацію пасік бджолосімей. 

Інформує: Ніколайчук А.С. – заступник начальника відділу економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

6./154. Про відкриття інклюзивної групи в Варварівському ДНЗ №12 

«Барвінок». 

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

Олевської міської ради. 

 
7. /155. Про відкриття інклюзивної групи в Лопатицькому ДНЗ №18 

«Дзвіночок». 

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

Олевської міської ради. 

 

8. /156. Про  присвоєння та  зміну адресних номерів. 

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

 

9. /157. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують покращення 

житлових умов. 

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

 

10. /158. Про внесення змін до рішення виконкому Олевської міської ради від 

28.07.2017 р. №105 «Про передачу квартир(будинків) у приватну власність 

окремим громадянам Олевської ОТГ». 

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

 

11. /159. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

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

 

12. /160. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим 

громадянам Олевської ОТГ. 

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

 

13. /161. Про затвердження   схеми  місць розташування майданчиків для ТПВ. 

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

 

14. /162. Про надання дозволу на встановлення меморіальних дошок. 



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

 

15. /163. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки тимчасової споруди. 

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

 

16. /164. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

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

 

17. /165. Про надання дозволу на розміщення дров на території котельні. 

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

 

18./166.  Про безоплатне прийняття в комунальну власність та на баланс 

Олевської міської ради спортивного майданчика по вул. Олени Теліги в 

м.Олевськ. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про погодження кандидатури на посаду директора 

комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг» Олевської міської ради.  

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 149 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ. 

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 150 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження розпоряджень міського голови.  

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

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 151 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін та доповнень до тарифів на платні 

медичні послуги комунального некомерційного підприємства «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради». 

 Інформує: Богданець Н.В. – бухгалтер КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 152 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про реєстрацію пасік бджолосімей. 

Інформує: Ніколайчук А.С. – заступник начальника відділу економічного 

розвитку, транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 153 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про відкриття інклюзивної групи в Варварівському ДНЗ 

№12 «Барвінок». 

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

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 154 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 7. Про відкриття інклюзивної групи в Лопатицькому ДНЗ 

№18 «Дзвіночок». 

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

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 155 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про  присвоєння та  зміну адресних номерів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 156 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

покращення житлових умов. 

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



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 157 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до рішення виконкому Олевської 

міської ради від 28.07.2017 р. №105 «Про передачу квартир(будинків) у 

приватну власність окремим громадянам Олевської ОТГ». 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 158 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 159 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність 

окремим громадянам Олевської ОТГ. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 160 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження   схеми  місць розташування 

майданчиків для ТПВ. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 161 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу на встановлення меморіальних 

дошок. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 162 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки 

тимчасової споруди. 

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



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 163 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 164 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про надання дозволу на розміщення дров на території 

котельні. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 165 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про безоплатне прийняття в комунальну власність та на 

баланс Олевської міської ради спортивного майданчика по вул. Олени 

Теліги в м.Олевськ. 
Інформує: Ковальчук О.Б. – начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 166 додається/ 

 

 

 

Міський голова       Олег ОМЕЛЬЧУК  



           

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 25.09.2020 року                                                                                    № 149 

 

Про погодження кандидатури 

на посаду директора комунальної установи  

«Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг» 

Олевської міської ради  

 

 

На підставі рішення виконавчого комітету від 31 травня 2017 року № 57 

«Про затвердження Положення про порядок призначення та звільнення з посад 

керівників підприємств, установ, організацій об’єктів комунальної власності 

Олевської об’єднаної територіальної громади», керуючись ст. 29 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи подання 

міського голови, виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Погодити кандидатуру МЕЛЬНИКА Владислава Володимировича на посаду 

директора комунальної установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської ради. 

 

2. Олевському міському голові підписати контракт із керівником відповідної 

комунальної установи терміном на  3 роки. 

  

 

Міський голова              Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 25.09.2020 року                                                                                    № 150 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяви громадян Олевської ОТГ щодо надання одноразової 

матеріальної допомоги та заяви громадян щодо поховання рідних, які на день 

смерті ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в центрі зайнятості 

не перебували, надані документи, враховуючи Положення про порядок надання 

одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням ХХV сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання  від 12.04.2018 року № 542 «Про 

затвердження Положення «Про порядок надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади», протокол комісії по виділенню одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ОТГ від 22.09.2020 року, керуючись ст. 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

Міністрів України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 500 (п’ятсот) грн 

кожному: 

1.1.******, проживає по вул. ******, 27 в с. Кам’янка Олевської ОТГ, на 

лікування дитини ******Володимировича; 

1.2. ******  Миколайовичу, проживає по вул. ******, 1, кв. 1 в м. Олевськ, 

на лікування; 

1.3. ******, проживає по вул. ******, 52 в с. Жубровичі Олевської ОТГ, на 

лікування; 

1.4. ******, проживає по вул. ******, 1, кв. 16 в м. Олевськ,  на лікування; 

1.5. ******, проживає по вул. ******, 10-а в м. Олевськ, на лікування; 

1.6. ******, проживає по пров. ******а, 13 в м. Олевськ, на лікування; 

1.7. ******, проживає по вул. ******, 6 в смт Новоозерянка Олевської ОТГ, 

на лікування; 



1.8. ******, проживає по вул. ******, 125 в с. Кам’янка Олевської ОТГ, на 

лікування; 

1.9. ******, проживає по вул. ******, 87-а, кв. 26 в м. Олевськ, на 

лікування; 

1.10. ******, проживає по вул. ******а, 22, кв. 4 в м. Олевськ, на лікування; 

1.11. ******, проживає по вул. ******, 41 в с. Жубровичі Олевської ОТГ, на 

лікування; 

1.12. ******, проживає по вул. ******, 9, кв. 2  м. Олевськ, на лікування; 

1.13. ******, проживає по вул. ******, 70 в с. Кам'янка Олевської ОТГ, на 

лікування; 

1.14. ******, проживає по вул. Юрія Креця, 7, кв. 6 в смт Новоозерянка 

Олевської ОТГ, на лікування; 

1.15. ******, проживає по вул. ******, 5-а в с. Кам’янка Олевської ОТГ, на 

лікування; 

1.16. ******, проживає по вул. ******, 41 в с. Покровське Олевської ОТГ, 

на лікування; 

1.17. ******, проживає по вул. ******, 13, кв. 1 в смт. Дружба Олевської 

ОТГ, на лікування. 

 

2. Надати матеріальну допомогу на поховання в сумі 500 (п’ятсот) грн: 
2.1. ******, проживає  по вул. ******, 44 в с. Сущани Олевської ОТГ, на 

поховання сестри Охрімчук Світлани Іванівни; 

2.2. ******, проживає по вул. ******, 2, кв. 15 в смт Новоозерянка 

Олевської ОТГ, на поховання брата Пашкевича Олександра Миколайовича; 

2.3. ******, проживає по вул. ******, 58-а в с. Копище Олевської ОТГ, на 

поховання брата Федоренка Володимира Володимировича; 

2.4. ******, проживає по вул. ******, 36-а, кв. 12, на поховання брата 

******; 

2.5. ******, проживає по вул. ******, 9 в с. Рудня- Озерянська Олевської 

ОТГ, на поховання брата ******; 

2.6. ******, проживає по вул. ******, 22 в с. Корощине Олевської ОТГ, на 

поховання сестри ******; 

2.7. ******, проживає по вул. ******, 6-а в с. Копище Олевської ОТГ, на 

поховання брата ******. 

 

3. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 1000 (одна тисяча) 

грн кожному: 
3.1. ******, проживає по вул. ******, 22 в с. Ліски Олевської ОТГ, на 

лікування; 

3.2. ******, проживає по вул. ******, 10 в с. Хмелівка Олевської ОТГ, на 

лікування; 

3.3. ******, проживає по вул. ******, 20 в с. Журжевичі Олевської ОТГ, на 

лікування; 

3.4. ******, проживає по вул. Г******, 30 в м. Олевськ, на лікування; 

3.5. ******, проживає по вул. ******, 28 в м. Олевськ, на лікування; 

3.6. ******, проживає по вул. ******, 1, кв. 4 в м. Олевськ, на лікування; 



3.7. ******, проживає по вул. ******, 50 в с. Юрове Олевської ОТГ, на 

лікування; 

3.8. ******, проживає по вул. ******, 4 , кв. 82 в м. Олевськ, на лікування; 

3.9. ******, проживає по вул. ******, 16 в с. Кишин Олевської ОТГ, на 

лікування; 

3.10. ******, проживає по вул. ******, 12, кв. 1 в м. Олевськ, на лікування 

дитини; 

3.11. ******, проживає по вул. ******, 13 в м. Олевськ, на лікування 

дитини; 

3.12. ******, проживає по вул. ******, 87-а, кв. 30 в м. Олевськ, на 

лікування; 

3.13. ******, проживає по вул. ******, 7, кв. 2 в м. Олевськ, на лікування. 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Вірі 

Дорош виділити кошти в сумі 25000 (двадцять п’ять тисяч) грн. з місцевого 

бюджету в межах кошторисних призначень на 2020 рік. 

 

 

 

Міський голова       Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 25.09.2020 року                                                                                    № 151 

 

Про затвердження 

розпоряджень міського голови  

 

Розглянувши розпорядження міського голови, що видавалось у період 

між виконкомами у зв’язку з виробничою необхідністю, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

- від 19.08.2020 № 160 «Про нагородження до Дня Незалежності України» 

- від 09.09.2020 № 179 «Про відзначення до «Дня рятівника»  

- від 14.09.2020 № 182 «Про відзначення до «Дня працівника лісу»  

- від 22.09.2020 № 189 «Про нагородження до Дня дошкілля» 

 

 

Міський голова       Олег ОМЕЛЬЧУК  



       
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

 

від 25.09.2020 року         № 152 
 

Про внесення змін та доповнень до 

тарифів на платні медичні послуги 

комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради» 

  

 Розглянувши лист головного лікаря КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради від 17.09.2020 р. № 867/05-7 Казюка Олега та відповідно 

до п.п. 3, 10 Положення про перелік платних послуг, що надаються 

комунальним некомерційним підприємством «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради, затвердженого рішенням 55-ї сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 25.06.2020 р. № 1683, ст. 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни і доповнення до тарифів на платні медичні послуги КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради, затверджених 

рішенням виконкому від 26.06.2020 р. № 89, а саме: до розділу І 

«Лабораторні послуги» додати п. 20 «Імуноферментний аналіз крові на 

COVID-19 IgM» та п. 21 «Імуноферментний аналіз крові на COVID-19 

IgG» (додаток 1). 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Шейка В.О. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК   



Додаток 1 

ТАРИФИ 

на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

І. ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ 

1.  Вартість дослідження на чутливість до антибіотиків 206,00 

2.  Виявлення збудників дифтерії в біологічному матеріалі 80,00 

3.  Мікрореакція преципітації (МРП) 23,00 

4.  Аналіз крові на тропонін 155,00 

5.  Аналіз крові на Д-Дімер 163,00 

6.  Аналіз сечі на визначення глюкози та ацетону 8,00 

7.  Загальний аналіз крові (без підрахунку лейкоформули) 50,00 

8.  Підрахунок ретіколоцитів 12,00 

9.  Загальний аналіз крові 64,00 

10.  Дослідження на довготу кровотечі 30,00 

11.  Дослідження на час згортання 22,00 

12.  Дослідження на підрахунок тромбоцитів 24,00 

13.  Дослідження на гематокрит 15,00 

14.  Загальний холестерин 33,00 

15.  Загальний аналіз сечі 40,00 

16.  Аналіз крові на глюкозу 30,00 

17.  Визначення групи крові  23,00 

18.  Визначення крові на гамма-глутамілтрансферазу (ГГТ) 24,00 

19.  Дослідження випорожнень на гострики, гельмінтози 40,00 

20.  Імуноферментний аналіз крові на COVID-19 IgM 159,00 

21.  Імуноферментний аналіз крові на COVID-19 IgG 159,00 

ІІ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ 

1.  
Передрейсовий та післярейсовий огляди на одного 

працівника 
61,00 

2.  Медичні огляд кандидатів у водії 316,00 

3.  Медичний огляд водіїв транспортних засобів 293,00 

4.  Профілактичний наркологічний огляд 76,00 

5.  Обов’язковий медичний огляд 208,00 

6.  Медичний огляд (при проведенні 2 рази на рік) 120,00 

7.  Медичний огляд на право володіння зброєю 263,00 

ІІІ. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 

1.  Виклик фельдшера-лаборанта додому 63,00 



2.  
Підвіз фельдшера-лаборанта автомобілем лікарні (по 

Олевську) 
42,00 

3.  Ендоскопічне дослідження (без направлення лікаря) 55,00 

4.  Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 30,00 

5.  
Перебування хворих в палатах поліпшеного комфорту (за 

добу) 
50,00 

 

ІV. ЛАБОРАТОРНІ ПОСЛУГИ 

Біохімічний аналіз крові: 

1.  на загальний білок 30,00 

2.  на креатинін 41,00 

3.  на сечовину 32,00 

4.  на альфаамілаза 36,00 

5.  на альбумін 32,00 

6.  на залізо 52,00 

7.  на хлориди 30,00 

8.  на сечову кислоту 40,00 

9.  на білірубін 42,00 

10.  на кальцій 34,00 

Ревмопроби: 

11.  ревматоїдний фактор 22,00 

12.  СРБ (реактивний білок) 22,00 

13.  АСЛО 22,00 

14.  АЛАТ 21,00 

15.  АСАТ 21,00 

Коагулогічні дослідження: 

16.  фібриноген 28,00 

17.  протромбіновий індекс 26,00 
 

 

 

 

 

 

 

 



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

 

від 25.09.2020 року         №153 

 
Про реєстрацію  

пасік бджолосімей 
 

Відповідно до п.7 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 395) для отримання дотації за 

бджолосім’ї фізичними особами та суб’єктами господарювання, які є 

власниками бджолосімей, а також розглянувши ветеринарно-санітарні паспорти 

пасік, повідомлення про державну реєстрацію та присвоєння особистих 

реєстраційних номерів потужності - Держпродспоживслужбою України,  

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити, що відповідно довідки Майданського старостинського округу 

від 17.09. 2020 № 63 за гр. ******, ****** року народження, проживає в 

с.Майдан, вул. ******, буд.19  зареєстровано пасіку – реєстраційний номер 

потужності r-UA-06-20-693, з 125 (сто двадцятьма п’ятьма) бджолосім’ями, 

яка знаходяться за адресою: вул. Національного визволення,19-а, с.Майдан 

Олевський район Житомирська область.  

2. Встановити, що відповідно довідки Стовпинського старостинського округу 

від 23 серпня 2020 №1390 за гр. ******, ******року народження, який 

проживає по вул. ******,буд.71 в с.Стовпинка, зареєстровано пасіку – 

реєстраційний номер потужності r-UA-06-20-679, з 13 (тринадцятьма) 

бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: вул. Садова, 6, с.Стовпинка, 

Олевський район Житомирська область.  

3. Встановити, що відповідно довідки Стовпинського старостинського округу 

від 23 серпня 2020 №1391 за гр. ******, ******року народження, який 

проживає в с. Стовпинка, вул. ******, буд. 5, зареєстровано  пасіку – 

реєстраційний номер потужності r-UA-06-20-672, з 30 (тридцятьма) 



бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: вул. Михайлівська, буд.5 

с.Стовпинка Олевський район Житомирська область. 

4. Встановити, що відповідно довідки Стовпинського старостинського округу 

від 23 серпня 2020 №1389 за гр. ******, ****** року народження, який 

проживає в с.Стовпинка, вул. ******,45 зареєстровано пасіку –  

реєстраційний номер потужності  r-UA-06-20-680, з 13 (тринадцятьма) 

бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: вул.Гагаріна, буд.26, с. 

Стовпинка Олевський район Житомирська область.  

5. Встановити, що відповідно довідки Новоозерянського старостинського 

округу від 24.09.2020 №118 за гр. ******, ****** року народження, який 

проживає в смт.Новоозерянка, вул. ******, буд.6, кв.8 зареєстровано 

пасіку – реєстраційний номер потужності r-UA-06-20-691, з 12 

(дванадцятьма) бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: вул. Юрія 

Креця,буд.22 смт. Новоозерянка Олевський район Житомирська область. 

6. Встановити, що відповідно довідки Новоозерянського старостинського 

округу від 24.09.2020 № 119 за гр. ******, ******року народження, який 

проживає в смт. Новоозерянка, вул. ******буд.8, кв.16 зареєстровано 

пасіку – реєстраційний номер потужності r-UA-06-20-696, з 15 

(п’ятнадцятьма) бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: вул. Гагаріна 

буд.8,  смт. Новоозерянка Олевський район Житомирська область.  

7. Встановити, що відповідно довідки Новоозерянського старостинського 

округу від 24.09.2020 № 121 за гр. ******, ******року народження, який 

проживає в смт.Новоозерянка, вул. ******, буд.8, кв.10, зареєстровано 

пасіку – реєстраційний номер потужності r-UA-06-20-694, з 14 

(чотирнадцятьма) бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: вул. Юрія 

Креця,буд.8, смт. Новоозерянка Олевський район Житомирська область.  

8. Встановити, що відповідно довідки Новоозерянського старостинського 

округу від 24.09.2020 №120 за гр. ****** ******року народження, який 

проживає в смт.Новоозерянка, вул. ******, буд.12, кв.13 зареєстровано 

пасіку - реєстраційний номер потужності r-UA-06-20-695, з 25 (двадцятьма 

п’ятьма) бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: Житомирська 

область, Олевський район смт. Новоозерянка, вул. Юрія Креця,буд.12.  

9. Встановити, що відповідно довідки Кишинського старостинського округу 

від 17.09.2020 №2423 за гр. ******, ******року народження, який 

проживає в с.Рудня, вул.Миру,14 зареєстровано пасіку – реєстраційний 

номер потужності r-UA-06-20-576, з 136 (сто тридцятьма шістьма) 

бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: вул.Миру,36, с.Забороче 

Олевський район Житомирська область.  

10. Встановити, що відповідно довідки Руднє-Бистрянського старостинського 

округу від 18.09.2020 № 220 за гр. ******, ******року народження, який 

проживає в с.Корощине, вул. ******, 8 зареєстровано пасіку – 



реєстраційний номер потужності r-UA-06-20-673, з 26 (двадцятьма  

шістьма) бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: вул.Лісова,8 с. 

Корощине Олевський район Житомирська область.  

11. Встановити, що відповідно довідки Юрівського  старостинського округу 

від 17.08.2020 №1142 за гр. ******, ****** року народження, який 

проживає в с.Юрове вул.Набережна, буд.3 зареєстровано пасіку – 

реєстраційний номер потужності r-UA-06-20-692, з 12 (дванадцятьма) 

бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: вул. ******,буд.3, с.Юрове 

Олевський район Житомирська область.  

12. Встановити, що відповідно довідки Кам’янського старостинського округу 

від 18.09.2020 №1832 за гр. ******, ****** року народження, який 

проживає в с. Кам’янка вул. ******,буд.6 зареєстровано пасіку – 

реєстраційний номер потужності  r-UA-06-20-685 з 17 (сімнадцятьма) 

бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: вул.Нова,буд.6 с.Кам’янка 

Олевський район Житомирська область.  

13. Встановити, що відповідно довідки Новоозерянського старостинського 

округу від 24.09.2020 №122 за гр. ******,15.03.1993 року народження, 

який проживає в с.Озеряни, вул. ****** буд.17, зареєстровано пасіку – 

реєстраційний номер пасіки  r-UA-06-20-697, з 25 (двадцятьма п’ятьма) 

бджолосім’ями, яка знаходяться за адресою: вул .Садова буд.17 с. Озеряни 

Олевський район Житомирська область. 

14. Встановити, що відповідно довідки Кишинського старостинського округу 

від 21.09.2020 року № 2434 за гр. ******, ******року народження, який 

проживає в с. Забороче, вул. ******, буд.2, зареєстровано пасіку - 

реєстраційний номер потужності r-UA-06-20-715, з 29 (двадцятьма 

дев’ятьма) бджолосім’ями, яка знаходиться за адресою: вул.Кишинська, 2 

с. Забороче Олевський район Житомирська область. 

Міський голова                                                              Олег ОМЕЛЬЧУК  



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ   

 

від 25.09.2020 року         №154 

 

Про відкриття інклюзивної групи 

в Варварівському ДНЗ №12  

«Барвінок» 

 
          Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 4 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №630(зі 

змінами), та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та 

можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних 

групах, у зв’язку із зверненням батьків та висновком комплексної психолого-

педагогічної оцінки «Інклюзивно-ресурсного центру», виконавчий комітет 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Відкрити на базі Варварівського ДНЗ №12 «Барвінок» інклюзивну групу. 

2. Ввести посаду асистента вихователя – 1 штатна одиниця та 0,5 ставки 

практичного психолога для забезпечення психолого-педагогічного 

супроводу дитини. 

3. Завідуючій дошкільним закладом визначити та затвердити відповідним 

наказом склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини з ООП. 

4. Начальнику управління фінансів Горпиніч К.О. проводити фінансування 

відповідно до кошторисних призначень. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Якова 

 

 

 

Міський голова       Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 



      
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ  № 

 

від 25.09.2020 року         № 155 

 

Про відкриття інклюзивної групи 

в Лопатицькому ДНЗ №18 

«Дзвіночок» 

 

            Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту», пункту 4 

Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №630(зі 

змінами), та з метою створення оптимальних умов для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та 

можливостей, забезпечення психолого-педагогічного супроводу в інклюзивних 

групах, у зв’язку із зверненням батьків та висновком комплексної психолого-

педагогічної оцінки «Інклюзивно-ресурсного центру», виконавчий комітет 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Відкрити на базі Лопатицького ДНЗ №18 «Дзвіночок» інклюзивну групу. 

2. Ввести посаду асистента вихователя – 1 штатна одиниця. 

3. Завідуючій дошкільним закладом визначити та затвердити відповідним 

наказом склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини з ООП; 

4. Начальнику управління фінансів Горпиніч К.О. проводити фінансування 

відповідно до кошторисних призначень. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Якова. 

 

 

Міський голова               Олег ОМЕЛЬЧУК  



      

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 25.09.2020 року        №156 

Про  присвоєння та   

зміну адресних номерів 

 

 Розглянувши лист начальника управління економічного розвитку 

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради Ковальчука Олега Борисовича, заяви ******, проживає по вул. ******, 1 в 

с. Журжевичі Олевського району, ******, проживає по вул. ******, 26 в м. 

Олевськ,   керуючись ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради. 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти  адресний номер будівлі Калинівського старостинського округу 

Олевської міської ради за адресою: вул. Лесі Українки, 3А с. Калинівка 

Олевського району.  

2. Змінити адресний номер житловому будинку в с. Журжевичі Олевського 

району з вул. Зарічна, 1 на вул. Зарічна, 1А с. Журжевичі Олевського 

району, власником якого є ******.  

3. Змінити адресний номер земельній ділянці, кадастровий номер    

1824455100:01:031:0008 площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), в м. Олевськ  з вул. Зоряна, 1 на вул. Зоряна, 1А  м. 

Олевськ Житомирської області, що належить ******. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського    

голови Мельника Сергія. 

 

 

 

      Міський голова                                                         Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                                                                                                        
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 25.09.2020 року         №157 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши заяву та долучені документи ******, проживає по вул. 

******, 22, с. Соснівка  Житомирської області, керуючись п.4 ст. 44 Правил 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради 

Міністрів Української РСР і Української Ради професійних спілок від 

11.12.1984 р. № 470, ст. 36,39 Житлового кодексу Української РСР, пп.2 п. а ст. 

30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік  ******, 1996 року народження, та внести в 

списки на отримання житла до першочергової черги громадян, що потребують 

поліпшення  житлових умов, як учасника бойових дій в зоні проведення АТО. 

2. Довести до відома ******., що: 

2.1  згідно п.25 Постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1984 року № 

470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень», із змінами, внесеними згідно з 

Постановами РМ і КМ, зобов’язаний щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня 

проводити обновлення відповідних документів в обліковій справі по 

квартирному обліку. 

 2.2 в разі невиконання п.3.1 буде знятий з квартирного обліку. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія МЕЛЬНИКА. 

 

 

 

 Міський голова                                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК   



                                                                                                             
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

                                                         РІШЕННЯ  

від  25.09.2020 року          №158 

Про внесення змін до рішення  

виконкому Олевської міської ради 

від 28.07.2017 р. №105 «Про передачу 

квартир (будинків) у приватну власність 

окремим громадянам Олевської ОТГ» 

 

 Розглянувши заяву та подані документи гр. ******, проживає по вул. 

******, 1, с.Журжевичі Олевського району Житомирської області, керуючись 

ст. 2, п.1 ст.8 Закону України «Про приватизацію державного житлового 

фонду», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни до п.3 рішення виконавчого комітету Олевської  міської ради 

від 28.07.2017 року №105 «Про передачу квартир (будинків) у приватну 

власність окремим громадянам Олевської ОТГ», щдяхом викладення у новій 

редакції: 

«Передати у приватну власність ******житловий будинок №1а по вул. ****** в 

с. Журжевичі олевського району Житомирської області,  загальною площею 

71,1 м.кв., що належить до комунального житлового фонду міської ради». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія МЕЛЬНИКА. 

 

 

Міський голова                                                                         Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                        
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від  25.09.2020 року        №159 

Про видачу ордера 

на житлове приміщення 

 

      Розглянувши заяву та подані документи гр. ******, проживає по вул. 

******,2, кв.17 в смт. Дружба Олевського району Житомирської області, 

керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.10 

ст.15, ст.58, ч.1 ст.122 Житлового кодексу України, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Видати ордер на заселення в двокімнатну житлову квартиру №2 по вул.       

******, буд.13 в смт. Дружба Олевського району Житомирської області, 

загальною площею 55,4 кв.м. ******та її сім’ї в складі: 

- ******, 1982 р.н. – чоловік; 

- ******, 1998 р.н. – син; 

- ******, 2006 р.н. – донька. 

 На квартирному обліку перебувають з 30.06.2016 року для отримання 

житла на загальних підставах. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко видати ордер ******на вселення  в   житлову 

квартиру.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського 

голови Сергія МЕЛЬНИКА. 

 

 

 

Міський голова                                             Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 



                                                                                                                    
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

                                                        РІШЕННЯ  

від  25.09.2020 року        № 160 

Про передачу квартир 

(будинків) у приватну 

власність окремим  

громадянам Олевської ОТГ 

 

 Розглянувши заяву та відповідні документи гр. ******, проживає по вул. 

******, буд.31 кв.22 м.Олевськ, Житомирська область, керуючись, ч.1 ст.2, ст.8 

Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», ст. 30 

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

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність житлову квартиру №22 вул. ******, буд.31, 

м.Олевськ Житомирської області, загальною площею 32,8 м.кв., що належить 

до комунального житлового фонду Олевської міської ради, громадянці ******, 

1991 р.н. та її сім’ї в складі: 

  - ******, 2015 р.н. – син.  

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко виготовити та видати свідоцтво про право 

власності на житло. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія МЕЛЬНИКА. 

 

 

Міський голова                                                                          Олег ОМЕЛЬЧУК 

  



                                      
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від  25.09.2020 року         №161 

Про затвердження   схеми  місць 

розташування майданчиків для ТПВ 

 

 Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити   схеми  місць розташування майданчиків для встановлення 

контейнерів для твердих побутових відходів в. с. Варварівка, в смт 

Новоозерянка, в смт Дружба, додаються. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія. 

 

 

 

      Міський голова                                                         Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                      
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від  25.09.2020 року         №162 

Про надання дозволу на                                                   

встановлення меморіальних 

дошок 

 

 Розглянувши лист директора Олевської гімназії Євгенія Рябого, Голови 

спілки воїнів учасників АТО Олевського району Іванова Андрія, керуючись ст. 

32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Олевській гімназії на встановлення на фасаді Олевської 

гімназії меморіальної дошки випускнику закладу – Гайчені Миколі 

Борисовичу, загиблому воїну АТО. 

2. Надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки на фасаді Кам’янської 

ЗОШ випускнику закладу – Мосійчуку Анатолію Семеновичу, загиблому 

воїну АТО. 

3. Надати дозвіл на встановлення на фасаді  Майданської ЗОШ меморіальної 

дошки випускнику закладу – Шеремету Василю Олександровичу, загиблому 

воїну АТО. 

4. Встановити флагштоки біля місць поховання Мосійчука А.С. та Шеремета 

В.О. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія. 

 

 

 

      Міський голова                                          Олег ОМЕЛЬЧУК   



                                      
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від  25.09.2020 року         №163 

Про продовження терміну дії  

паспортів прив'язки тимчасової споруди 

 

 Розглянувши заяву ФОП ******, проживає по вул. Січових Стрільців, 21, 

кв.3 в м.Олевськ, керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в 

Україні»,  Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

«Порядком  розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності в м. Олевськ»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Продовжити термін дії Паспорта прив'язки “Розміщення трьох тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності” №8 від 23.09.2015 року  

по  вул. Січових Стрільців (Щорса) в м. Олевськ  ФОП ******. 

2. Підприємцю ФОП ****** М.О.: 

- в управлінні містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ  

продовжити реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових  споруд для  

провадження підприємницької діяльності; 

- продовжити договір на вивезення твердих побутових відходів. 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою 

- освітленням, двома урнами для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території; 

 

  3. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення, підприємець 

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

 

  4. Термін розміщення  тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

діяльності продовжено на 3(три) роки з дня продовження реєстрації паспорта 

прив’язки. 

 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія. 

 

 

  Міський голова                                                       Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 25.09.2020 року                          №164 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 
 

 Розглянувши заяви ФОП ******, проживає по вул. ******, 39  в с. 

Калинівка  Олевського району, громадянина ******, проживає по вул. ******, 

32 в м. Олевськ, громадянки ******, проживає по вул. ******, 4-Б в м. Олевськ,  

керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Порядком 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в 

м. Олевськ», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства  від 21.10.2011 року   № 244,  виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл:  

- ФОП ******на розміщення чотирьох зблокованих тимчасових  споруд для 

провадження підприємницької діяльності, площею 26 м. кв. кожна, на 

земельній ділянці по  вул. Герцена, 13  в м. Олевськ, схема додається; 

- громадянину ******на розміщення тимчасової  споруди для провадження 

підприємницької діяльності площею 30 м. кв. на земельній ділянці по  вул. 

Центральна, 151  в с. Юрове Олевської ОТГ Житомирської області,  схема 

додається;  

- громадянці ******на розміщення двох зблокованих тимчасових  споруди для 

провадження підприємницької діяльності, площею 30 м. кв. та 21 м. кв на 

земельній ділянці по  вул. Центральна, 151  в с. Юрове  Олевської ОТГ 

Житомирської області, схема додається. 

2. Виконавцям робіт ФОП ******: 

-  виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

- забезпечити освітленням, урною для сміття біля тимчасової споруди; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої  до тимчасової споруди; 

- до тимчасової споруди забезпечити водопостачання та водовідведення; 

-  заключити договір на вивезення твердих побутових відходів згідно Закону  



України «Про відходи» та «Правил благоустрою території населених пунктів 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», затверджених рішенням 

ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 р. № 918.  

3. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення, виконавець робіт 

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

4. Виконавцям робіт ФОП ****** у місячний термін заключити договір 

особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди. 

5. Термін розміщення  тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності становить 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців з  дня реєстрації 

паспорта прив’язки.  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Мельника Сергія. 

 

 

 

Міський голова                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК   



                                                                                                     

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 25.09.2020 року        № 165 

Про надання дозволу на розміщення дров  

на території котельні 

 

 Розглянувши лист директора Олевськаї  гімназії Рябого Є.М.,  керуючись 

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 

міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл на розміщення дров з території Олевської гімназії на 

територію котельні по вул. Інтернаціональній. 

2. При розмішені дров передбачити облаштування пішохідного проходу та 

проїзду для автотранспорту. 

 

 

 

      Міський голова                                                         Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                                                                     

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

від 25.09.2020 року        № 166 

Про безоплатне прийняття в комунальну  

власність та на баланс Олевської міської  

ради спортивного майданчика  

по вул. Олени Теліги в м.Олевськ 

 

Відповідно до ст. 327 Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 

21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Акта прийняття виконаних будівельних робіт, 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Прийняти безоплатно в комунальну власність та на баланс Олевської 

міської ради спортивний майданчик, за адресою: вул. Олени Теліги в м. 

Олевськ. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради (В. 

Дорош) взяти на баланс спортивний майданчик вартістю 50 216,01 грн. 

(п’ятдесят тисяч двісті шістнадцять гривень 01 копійка), відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

3. Рішення виконкому винести на затвердження сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ніколайчука Олександра 

 

 

 

Міський голова                                                                            Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 

 

 
 



 


