
ПРОЄКТ 

 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про внесення змін до  

бюджету Олевської міської   

територіальної громади на 2021 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Украні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020  року №31 „Про 

бюджет Олевської міської  територіальної громади на 2020 рік”,  а саме: 

1.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 320 303 442,00 гривень, 317 218 742,00 

гривень, 3 084 700,00 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 322 503 442,00 

гривень, 317 718 742,00 гривень, 4 784 700,00 гривень. 

          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 316 700 616,00 гривень, 312 931 629,00 

гривень, 3 768 987,00 гривень замінити,  відповідно, цифрами 318 900 616,00 

гривень, 313 431 629,00 гривень, 5 468 987,00 гривень.   

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

          3. Додатки № 1,1.1, 3, 4, 5 викласти в новій редакції.   

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

обов’язків та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

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

про внесення змін до міського бюджету на 2021  рік 

 

      На підставі поданих документів пропонується внести наступні зміни до міського 

бюджету. 

  

Відповідно до рішення сесії обласної ради від 24.12.2020 року №41 надано іншу 

субвенцію з обласного бюджету для бюджету Олевської міської територіальної громади 

 
Всього 

в т.ч. 

поточні  капітальні 

Створення комунальної установи 

"Туристично-інформаційний центр 

Олевськ", придбання обладнання та 

капітальний ремонт приміщень 500 000,0  500 000,0 

Капітальний ремонт приміщення 

сільської ради для влаштування 

закладу дошкільної освіти в 

с.Хочине (групи короткотривалого 

перебування дітей) 200 000,0  200 000,0 

Капітальний ремонт приміщень в 

КНП "Олевська ЦЛ" Олевської 

міської ради 500 000,0  500 000,0 

Придбання, встановлення та 

облаштування спортивного 

майданчика в с.Лопатичі 25 000,0  25 000,0 

Придбання, встановлення та 

облаштування спортивного 

майданчика в с.Жубровичі 60 000,0  60 000,0 

Придбання, встановлення та 

облаштування спортивного 

майданчика в смт. Дружба 60 000,0  60 000,0 

Придбання, встановлення та 

облаштування спортивного 

майданчика в с. Кишин 60 000,0  60 000,0 

Придбання , встановлення та 

облаштування спортивного 

майданчика в с. Журжевичі 35 000,0  35 000,0 

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в м. Олевськ по вул. Київська 30 000,0  30 000,0 

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в с.Копище 60 000,0  60 000,0 

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в с.Рудня-Хочинська 50 000,0  50 000,0 

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в с. Тепениця 60 000,0  60 000,0 

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в с. Сущани 60 000,0  60 000,0 

Поточний ремонт центру розвитку 500 000,0 500 000,0  



ПРОЄКТ 

дитини №2 "Сонечко" м.Олевськ 

Всього 2 200 000,0 500 000,0 1 700 000,0 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                  Катерина ГОРПИНІЧ 

 

  



ПРОЄКТ 

 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про затвердження 

Регламенту Олевської  

міської ради VІІІ скликання 

 

 

 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань депутатської 

діяльності, регламенту, дотримання законодавства та протидії корурпції, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Регламент Олевської міської ради VІІІ скликання, додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти секретаря ради Сергія 

Мельника. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про затвердження плану роботи  

Олевської міської ради на І півріччя 2021 року 

 

 Відповідно до п. 7 ст. 26, п. 5 ст. 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської 

ради, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити план роботи Олевської міської ради на І півріччя 2021 року, 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Сергія 

МЕЛЬНИКА та  голів постійних комісій міської ради. 

 

 

 

Міський голова  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 
         Додаток 

до рішення    від 26.01.2021  р. № 
«Про затвердження плану роботи Олевської 

міської ради на І півріччя 2021року» 

ПЛАН 

роботи Олевської міської ради на І півріччя 2021 року 
 

Перелік питань Виконавець Термін 

виконання 

СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Про затвердження плану соціально-

економічного розвитку Олевської міської ради 

на 2021 рік. 

Ковальчук О.Б. - начальник 

відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної 

власності. 

січень 

Звіт про виконання бюджету Олевської 

міської ради за 2020 рік. 

Горпиніч К.О.- начальник 

фінансового відділу. 

лютий-

березень 

Про внесення змін у бюджет Олевської 

міської ради на 2021 рік. 

Горпиніч К.О.- начальник 

фінансового відділу. 

січень-

липень 

Про розгляд земельних питань  Білинець Н.І. - начальник 

земельного відділу 

постійно 

Про здачу в оренду приміщень Олевської 

міської ради 

Ковальчук О.Б.- начальник 

відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної 

власності. 

січень-

липень 

Про співфінансування Олевської міської ради 

з програмами Житомирської обласної ради 

Горпиніч К.О.- начальник 

фінансового відділу 

січень-

липень 

Про надання матеріальної допомоги жителям 

Олевської міської ТГ 

Горпиніч К.О.- начальник 

фінансового відділу 

січень-

липень 

Про співфінансування у капітальному ремонті 

доріг комунальної власності Олевської міської 

ТГ 

Горпиніч К.О.- начальник 

фінансового відділу 

січень-

липень 

Затвердження генеральних планів Олевської 

територіальної громади. 

Пятницький В.Б. – головний 

архітектор. 

лютий 

червень 

Внесення змін до Стратегічного плану 

Олевської територіальної громади 2017-2027 

роки 

Ковальчук О.Б. - начальник 

відділу економічного розвитку, 

транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної 

власності. 

лютий-

березень 



ПРОЄКТ 

Про затвердження плану роботи міської ради 

на ІІ півріччя. 

Мельник С.В. - секретар ради Червень 

ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 Вивчення та підготовка питань, винесених на 

розгляд постійних комісій 

Голови постійних комісій постійно 

 Вивчення та підготовка питань, винесених на 

розгляд чергової сесії міської ради 

Голови постійних комісій постійно 

Розгляд питань, передбачених планами 

роботи комісій 

Голови постійних комісій постійно 

СПРИЯННЯ ДЕПУТАТАМ РАДИ У ЗДІЙСНЕННІ СВОЇХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ 

Проведення індивідуальної роботи з 

депутатами міської ради щодо здійснення їх 

депутатських повноважень. 

Мельник С.В. - секретар ради, постійно 

Надання  допомоги депутатам в проведенні їх 

діяльності на виборчих округах 

Мельник С.В. - секретар ради постійно 

Надання допомоги депутатам в проведенні 

заходів по благоустрою території міста.  

Мельник С.В. - секретар ради постійно 

Розгляд запитів депутатів міської ради. Мельник С.В. - секретар ради Постійно 

Розгляд звернень громадян до депутатів 

міської ради. 

Мельник С.В. - секретар ради Постійно 

ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ДЕПУТАТІВ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

НАСЕЛЕННЯ , ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ, СЕКТОРАМИ,  ВІДДІЛАМИ ТА 

УПРАВЛІННЯМИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ ТА НАДАННЯ 

МЕТОДИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 Надання депутатам міської ради методичної 

та практичної допомоги по питанню 

організації зустрічей депутатів з виборцями та 

у проведенні звітів.    

Мельник С.В. - секретар ради Постійно 

Брати участь у підготовці і проведенні 

засідань постійних комісій, згідно окремих 

планів. 

Мельник С.В. - секретар ради Постійно 

Брати участь у засіданні виконавчого комітету Мельник С.В. - секретар ради Постійно 

Брати участь у засіданнях міських 

громадських організацій. 

Мельник С.В. - секретар ради Постійно 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВІ ЗАХОДИ 
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Участь в організації та проведенні заходів у 

зв’язку з відзначенням: 

 День вшанування пам'яті героїв 

Небесної сотні 

 День українського козацтва 

 Міжнародного дня 8-Березня ( 8 

березня) 

 Дня Чорнобильської трагедії (26 

квітня); 

 День пам'яті та примирення (8 травня); 

 Дня Перемоги (9 травня); 

 Дня міста Олевськ 

 Фестивалю «Зорі над Убортю» 

 Міжнародного Дня захисту дітей (1 

червня); 

 Дня молоді; 

 Дня Конституції (28 червня); 

 Великодня; 

 Дня матері; 

 Дня випускника та інших; 

 Дня села. 

  

 

 

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК  



ПРОЄКТ 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про закріплення депутатів 

Олевської міської ради за 

виборчими округами 

 

 

 Відповідно до п. 2 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 10, 11, 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 

для здійснення депутатських повноважень, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:   

1. Закріпити депутатів, обраних на виборах до місцевих рад 25 жовтня 2020 

року до Олевської міської ради за виборчими округами, згідно додатку 1. 

2. Затвердити дні прийому громадян депутатами закріплених за виборчими 

округами, згідно додатку 2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Сергія 

МЕЛЬНИКА. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 
Додаток 1 

         до рішення   ІІІ-ї  сесії  

міської ради VІІІ-го скликання  від  

26.01.2021 року № 

СПИСОК 

депутатів закріплених за виборчими округами 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові депутата 

Округ Список вулиць 

 СТУЖУК  

Юрій Степанович 

м.Олевськ вул. Гагаріна, вул. Зоряна,  вул. Ковпака, вул. Корольова, 

вул. Космонавтів, вул. Матросова, вул. Миру, вул. 

Садова, вул. Свято-Миколаївська, вул. Ціолковського, 

пров. Ковпака, пров. Садовий, пров. Свято-

Миколаївський, пров.2-й Гетьманський, вул .Весняна, 

вул. Житня, вул. Кишинська, вул. Молодіжна, вул. 

Незалежності,  пров. Незалежності, вул. Польова, вул. 

Стуса, вул. Східна, вул. Хлібна, вул. Шкільна,  пров. 

Шкільний,  пров. Інтернаціональний,  пров. Східний, вул. 

Богдана Хмельницького, вул. Інтернаціональна, пров. 

Богдана Хмельницького, пров. Зимовий, вул. 

Коростенська, вул. Івана Франка,  вул, Олександра 

Олеся, вул. Калинова пров. Калиновий. 

1.  КОЦ  

Віктор Васильович 

м.Олевськ: бульвар Воїнів Афганців, вул. Весела, вул. Княгині Ольги, 

вул. Комарова,  пров. Комарова, вул. Промислова,  пров. 

Промисловий, вул. Робітнича, вул. Чкалова, вул. 

Щаслива, пров. Робітничий, пров.2-й Щасливий, вул. 

Володимирська, вул.ім. Гетьмана Виговського, , вул.40 

років Перемоги, пров. Володимирський,  пров. 

Набережний,  вул. Першотравнева, пров. 

Першотравневий,  вул. Олексія Береста,  вул. Нова, , 

вул. Павленка,  пров. Павленка,  вул. Покальчука,  пров. 

Покальчука. 

2.  КОВАЛЬЧУК  

Назар Володимирович 

м.Олевськ вул. Вербова, вул. Ганни Бабій, вул. Герцена, вул. 

Гетьмана Сагайдачного, вул. Горького, вул. Григорія 

Сковороди, вул. Кооперативна, вул. Лісова, вул. 

Набережна, вул. Олевська, , вул. Сонячна, вул. 

Соснівська, вул. Співдружності, вул. 

Фарзаводська,  пров. Ганни Бабій, пров. Євгена 

Концевича, пров. Лісовий,  пров. Герцена, пров. 

Горького., 
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3.  ЦУРСЬКА  

Олена Михайлівна 

м. Олевськ вул. Вишнева, вул. Героїв Крут, вул. Грушевського, вул. 

Зарічна, вул. Західна, вул. Котляревського,  вул. Олени 

Пчілки, вул. Пушкіна,  вул. Рівненська, вул. Свято-

Воздвиженська, вул. Українська,  пров. Свято-

Воздвиженський, вул. Залізнична, вул. Зелена, вул. ім. 

Олексія Опанасюка, вул. ім. Юрія Тютюнника, вул. 

Михайла Коцюбинського, вул. Рад,  вул. Сосюри, вул. 

Ступіна, вул. Шевченка, вул.20 річчя незалежності 

України, пров. Західний, пров. Зелений, пров. Олексія 

Опанасюка,  пров.1-й Шевченка, пров.2-й Шевченка, 

пров. Михайла Коцюбинського, пров. Ступіна. 

4.  ПАВЛЕНКО 

Марина  Миколаївна 

м.Олевськ  вул. Ареф’єва,  пров. Арефєва, вул. Будівельників, вул. 

Валерія Лобановського, вул. Гоголя, вул. ім. Олени 

Теліги, вул. Лесі Українки, вул. Льонозаводська, вул. 

Олевської  республіки, вул. Партизанська,  пров. 

Партизанський, вул. Поліська, вул. Устима Кармалюка, 

вул. Хмелівська,  пров. Будівельників, вул. Житомирська, 

вул. Заводська, вул. Київська, вул. Московська, вул. 

Олега Кошового, вул. Привокзальна, вул.Січових 

Стрільців, вул. Чернишевського, пров. Житомирський, 

пров.2-й Січових Стрільців, пров.1-й Московський, 

пров.1-й Січових Стрільців, пров. Олевської республіки, 

пров. Олега Кошового 

5.  ШИБЕЦЬКА  

Марина Миколаївна 

Дружбівський 

старостинський 

округ 

смт.Дружба, смт.Діброва 

6.  МИНДРА  

Анатолій Іванович 

Новоозерянський 

старостинський 

округ 

смт.Новоозерянка, с.Озеряни, с.Рудня Озерянська 

7.  СВІТЕЛЬСЬКА  

Катерина 

Володимирівна 

Жубровицький 

старостинський 

округ 

с.Жубровичі  

8.  БАСЮК 

Валерій Адамович 

Журжевицький 

старостинський 

округ 

с. Журжевичі, с.Рудня 

9.  МІЗЮК  

Богдан Петрович 

Калинівський 

старостинський 

округ 

с.Калинівка, с.Бацеве, с.Ліски 

10.  ТОРГОНСЬКИЙ 

Валентин Ілліч 

Замисловицький 

старостинський 

округ 

с.Замисловичі, с.Рудня Замисловська, с.Устинівка, 

с.Шебедиха 

11.  РУДОЙ 

Світлана Василівна 

Зубковицький 

старостинський 

с.Зубковичі 



ПРОЄКТ 
округ 

12.  ХОМУТОВСЬКИЙ 

Леонід Володимирович 

Зольнянський  

старостинський 

округ 

с.Зольня, с.Ковалівка, с.Сердюки 

13.  ГАВРИЛЮК  

Алла Анатоліївна 

Кам'янський 

старостинський 

округ 

с.Кам’янка, с.Лісове 

14.  ГЕРГАЛО  

Світлана Іванівна 

Кишинський 

старостинський 

округ 

с.Кишин, селище Лугове, с.Забороче, с.Болярка 

15.  НАЛАПКО 

Павло Петрович 

Покровський 

старостинський 

округ 

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

16.  ВАРДЕЦЬКИЙ 

Леонід Миколайович 

Копищенський 

старостинський 

округ 

с.Копище, с.Майдан Копищенський 

17.  ГАРБОВСЬКИЙ  

Валерій Михайлович 

Лопатицький  

старостинський 

округ 

с.Лопатичі 

18.  ЯЦЕНКО 

Наталія Степанівна 

Майданський 

старостинський 

округ 

с.Майдан, с.Сарнівка, с.Джерело 

19.  ТИМОЩУК  

Микола Анатолійович 

Рудня-

Бистрянський 

старостинський 

округ 

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

с.Сновидовичі 

20.  ІВАНЧЕНКО 

Ярослав Станіславович 

 

Сущанський 

старостинський 

округ с.Сущани, с.Андріївка 

21.  РАБОШ 

Володимир Олексійович 

Стовпинський 

старостинський 

округ 

с.Стовпинка, с.Держанівка 

22.  ВОВК  

Сергій Анатолійович 

Тепеницький 

старостинський 

округ 

с. Тепениця, с.Соснівка, с.Обище, с.Хмелівка, 

с.Артинськ 

23.  ВЖЕСІНСЬКА 

 Анна Олександрівна 

Хочинський 

старостинський 

округ 

Юрівський 

с.Хочине, с.Рудня Хочинська, с.Перга, с.Рудня 

Перганська, с.Юрове 



ПРОЄКТ 

 

Секретар ради     Сергій МЕЛЬНИК  

старостинський 

округ 

24.  ВЕСЕЛЬСЬКИЙ 

Михайло 

Миколайович 

Радовельський 

старостинський 

округ 

с. Радовель, с. Пояски, с. Рудня-Радовельська 



ПРОЄКТ 
Додаток 

         до рішення   ІІІ-ї  сесії  

міської ради VІІІ-го скликання  від  

26.01.2021 року № 

Дні прийому громадян 

депутатами Олевської міської ради VІІІ скликання 

за виборчими округами 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові депутата 

Округ Список вулиць 

1.  СТУЖУК  

Юрій Степанович 

м.Олевськ Олевська міська рада 

вул. Свято-Миколаївська, 4, каб.  

Остання п’ятниця кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

2.  КОЦ  

Віктор Васильович 

м.Олевськ: Олевська міська рада 

вул. Свято-Миколаївська, 4, каб.  

Третій четвер кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

3.  КОВАЛЬЧУК  

Назар Володимирович 

м.Олевськ Олевська міська рада 

вул. Свято-Миколаївська, 4, каб.  

Друга середа кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

4.  ЦУРСЬКА  

Олена Михайлівна 

м. Олевськ Олевська міська рада 

вул. Свято-Миколаївська, 4, каб.  

Перший вівторок кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

5.  ПАВЛЕНКО 

Марина  Миколаївна 

м.Олевськ Олевська міська рада 

вул. Свято-Миколаївська, 4, каб.  

Перший понеділок кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

6.  ШИБЕЦЬКА  

Марина Миколаївна 

Дружбівський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

смт Дружба 

Перший понеділок кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

7.  МИНДРА  

Анатолій Іванович 

Новоозерянський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

смт Новоозеряни 

Другий вівторок кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

8.  СВІТЕЛЬСЬКА  

Катерина 

Володимирівна 

Жубровицький 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Журжевичі 

Третя середа кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

9.  БАСЮК 

Валерій Адамович 

Журжевицький 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Журжевичі 

Третій четвер кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

10.  МІЗЮК  Калинівський Адмінприміщення старостинського округу 



ПРОЄКТ 
Богдан Петрович старостинський 

округ 

с. Калинівка 

Четверта п’ятниця кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

11.  ТОРГОНСЬКИЙ 

Валентин Ілліч 

Замисловицький 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Замисловичі 

Другий вівторок кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

12.  РУДОЙ 

Світлана Василівна 

Зубковицький 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Зубковичі  

Друга середа кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

13.  ХОМУТОВСЬКИЙ 

Леонід Володимирович 

Зольнянський  

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Зольня 

Другий четвер кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

14.  ГАВРИЛЮК  

Алла Анатоліївна 

Кам'янський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Кам’янка  

Друга п’ятниця кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

15.  ГЕРГАЛО  

Світлана Іванівна 

Кишинський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Кишин 

Другий вівторок кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

16.  НАЛАПКО 

Павло Петрович 

Покровський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Покровське 

Третій вівторок кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

17.  ВАРДЕЦЬКИЙ 

Леонід Миколайович 

Копищенський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Копище 

Третя середа кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

18.  ГАРБОВСЬКИЙ  

Валерій Михайлович 

Лопатицький  

старостинський 

Адмінприміщення старостинського округу 



ПРОЄКТ 
округ с. Копище 

Третій четвер кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

19.  ЯЦЕНКО 

Наталія Степанівна 

Майданський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Майдан 

Третя п’ятниця кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

20.  ТИМОЩУК  

Микола Анатолійович 

Рудня-

Бистрянський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Рудня-Бистра 

Четвертий понеділок кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

21.  ІВАНЧЕНКО 

Ярослав Станіславович 

 

Сущанський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Сущани 

Четвертий вівторок кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

22.  РАБОШ 

Володимир Олексійович 

Стовпинський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Стовпинка 

Четверта середа кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

 

23.  ВОВК  

Сергій Анатолійович 

Тепеницький 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Тепениця 

Четвертий четвер кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

24.  ВЖЕСІНСЬКА 

 Анна Олександрівна 

Хочинський 

старостинський 

округ 

Юрівський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Хочине 

Четвертий четвер кожного місяця 

з 09.00 год. до 13.00 год. 

Адмінприміщення старостинського округу 

с. Юрове 

Четвертий четвер кожного місяця 

з 14.00 год. до 17.00 год. 

 



ПРОЄКТ 

 

 
Секретар ради     Сергій МЕЛЬНИК  

 

25.  ВЕСЕЛЬСЬКИЙ  

Михайло Михайлович 

Радовельський 

старостинський 

округ 

Адмінприміщення старостиського округу 

с. Радовель 

Перший понеділок кожного місяця. 

 

 



ПРОЄКТ 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про скасування рішень  

виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

 

Відповідно до п. 2.27  «Порядку  розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності» затвердженого наказом Міністерства 

регіонального розвитку,будівництва та житлово-комунального  господарства 

України 21.10.2011  № 244 , керуючись ст. 26 та ч. 9 ст. 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Олевська міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Скасувати рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

03.04.2020 року № 56 «Про надання дозволу на встановлення тимчасових 

споруд» у зв’язку з недотриманням умов щодо невстановлення тимчасової 

споруди   протягом   6  місяців  з  дати  отримання паспорта прив'язки. 

2. Скасувати рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

06.05.2020 року № 66 «Про надання дозволу на встановлення тимчасових 

споруд» у зв’язку з недотриманням умов щодо невстановлення тимчасової 

споруди   протягом протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив'язки.  

3. Скасувати рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 

26.06.2020 року № 98 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради від 30.03.2018 року № 50 «Про надання дозволу на 

встановлення тимчасової споруди» та надання дозволу на встановлення 

тимчасових споруд» у зв’язку з недотриманням умов щодо невстановлення 

тимчасової споруди   протягом      протягом   6  місяців  з  дати  отримання 

паспорта прив'язки. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ковальчука В. Ю. та постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування. 

 

  Міський голова                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



ПРОЄКТ 

  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  
 

Про звернення депутатів Олевської міської ради  

VIII скликання до Президента України,  

Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо неприпустимості 

зростання цін на постачання та розподіл електричної  

енергії, постачання природного газу та розподіл 

природного газу 

 

Відповідно до ст. 5, 140 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Направити звернення депутатів Олевської міської ради VIII скликання до 

Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України 

щодо неприпустимості зростання цін на постачання та розподіл електричної 

енергії, постачання природного газу та розподіл природного газу, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради Сергія 

Мельника. 

 

 

  

Міський голова        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

Додаток 

до рішення міської ради 

___________№______ 

 

Президенту України  

Зеленському В.О. 

 

Голові Верховної  

Ради України  

Разумкову Д.О. 

 

Прем’єр-міністру України 

Шмигалю Д.А. 

 

 

Звернення 

депутатів Олевської міської ради VIII скликання до Президента України,  

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо неприпустимості 

зростання цін на постачання та розподіл електричної енергії, постачання 

природного газу та розподіл природного газу 

 

Ми, депутати Олевської міської ради VIII скликання, у зв’язку з 

напруженістю ситуації, що склалася, глибоко стурбовані зростанням цін на 

постачання та розподіл електричної енергії та природного газу для населення, 

що стали наслідком низки рішень Кабінету Міністрів України та Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП). 

В країні зберігається важка епідеміологічна ситуація, спричинена вірусом 

COVID-19. В наслідок епідемії та карантинних заходів поглиблюється криза в 

економіці. Відчутних збитків зазнають підприємці. Рівень реальних доходів 

населення є дуже низьким та постійно знижується. Натомість, зростає 

безробіття та рівень бідності, навіть серед працюючих українців.  

Платоспроможність українських родин погіршилась. Водночас, ціни на 

електричну енергію та газ невпинно ростуть. А разом із ними, стрімко 

накопичуються борги населення. За таких умов додаткове підвищення цін на 

електричну енергію та природний газ для населення перетворюється на чинник 

дестабілізації ситуації в країні. Веде до зростання соціальної напруженості, 

політичної  нестабільності та економічних потрясінь. 

Зокрема, нашу глибоку стурбованість викликають рішення Кабінету 

Міністрів України, щодо відміни державного регулювання цін на природний 

газ та відміни пільгового тарифу на споживання електричної енергії на перші 

100 кВт. 

Стаття 48 Конституції України гарантує кожному громадянину України 

право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє 

харчування, одяг, житло. Враховуючи, рівень реальних доходів населення, 
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подальше підвищення цін на енергоносії та комунальних тарифів призведе до 

прямого порушення цих прав громадян України. 

Ми звертаємось до Президента України, як Гаранта Конституції, вжити 

невідкладних заходів для недопущення зростання цін на електричну енергію та 

природний газ для населення. 

Закликаємо Верховну Раду України розглянути можливість введення 

мораторію на підвищення цін на комунальні послуги для населення. 

Невідкладно внести зміни у законодавство для впорядкування ціноутворення і 

недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ. Внести зміни до 

Державного бюджету України на 2021 рік за для забезпечення повноцінного 

фінансування житлово-комунальних субсидій для населення. 

Звертаємось до Кабінету Міністрів України із закликом переглянути свої 

рішення щодо скасування пільгового тарифу на електроенергію для населення 

та відмовитись від намірів подальшого підвищення тарифів. Забезпечити 

державне регулювання цін на природний газ для населення України. 

Сьогодні у період епідемії та важкої економічної кризи громадяни 

чекають від влади на всіх рівнях відповідальних дій. Влада має захищати 

інтереси виключно українського народу, керуватись національними інтересами, 

а не дослухатись до будь-яких зовнішніх порад чи директив.   

З огляду на вище викладене, ми, депутати Олевської міської ради VIII 

скликання, вимагаємо, щоб політичне керівництво держави чітко 

дотримувалось ст. 48 Конституції України та вжило невідкладних заходів, щодо 

відновлення державного регулювання цін на газ, пільгових тарифів на 

електроенергію. 

 

 

За дорученням 

депутатів Олевської міської 

ради VІІІ скликання, 

 

Олевський міський голова     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про дострокове припинення повноважень  

старости Жубровицького старостинського округу 

та звільнення старости ТУРБАЛА В.В. 

 

Відповідно до п. 3 ч. З ст. 26; ч. 6 ст. 54
1
, п. 1, ч. 1, п. 1 ч. 7 ст. 79

1
 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; п. 1 ст. 36 КЗпП України; на 

підставі звернення старости Жубровицького старостинського округу ТУРБАЛА 

В.В. з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень 

старости від 24 грудня 2020 р., міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. ВЗЯТИ до відома факт припинення достроково повноважень старости 

Жубровицького старостинського округу ТУРБАЛА Володимира Васильовича. 

2. ЗВІЛЬНИТИ старосту ТУРБАЛА Володимира Васильовича у зв’язку з 

достроковим припиненням повноважень за угодою сторін, з дня прийняття 

рішення. 

3. ВИКЛЮЧИТИ ТУРБАЛА В.В. зі складу виконавчого комітету Олевської 

міської ради та внести зміни до рішення Олевської міської ради від 08 грудня 

2020 року №12 «Про внесення змін до складу виконавчого комітету Олевської 

сільської ради».  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Постійну комісію з питань  

депутатської діяльності, регламенту, дотримання законодавства та протидії 

корупції (ІВАНЧЕНКО Ярослав). 

 

Міський голова                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія             VІІІ скликання  

 

від 26.01. 2021 року  

 

Про затвердження на посаду 

старости Жубровицького  

старостинського округу  

Олевської міської ради 

 

 Відповідно до частини першої статті 54
1
, частини першої статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу четвертого частини 

першої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити ГІЛЮКА Євгена Володимировича на посаду  старости 

Жубровицького старостинського округу. 

2.  Присвоїти ГІЛЮКУ Є.В. 13 ранг посадової особи місцевого 

самоврядування в межах шостої категорії посад. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

      

Про внесення змін до рішення 

Олевської міської ради 

від 24.12.2020 року № 50 

 

 Керуючись статтею 25, 26, 59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни до рішення ІІ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання «Про безоплатне прийняття майна із комунальної власності 

Радовельської сільської ради до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади в особі Олевської міської ради»: 

1.1 доповнити рішення від 24.12.2020 року № 50  у пункті  4 підпунктом 4.1.  та 

викласти його у наступній редакції: «Змінити назву «Комунальне некомерційне 

підприємство «Радовельська лікарня сімейної медицини» Радовельської 

сільської ради» на «Комунальне некомерційне підприємство «Радовельська 

лікарня сімейної медицини» Олевської міської ради». 

1.2 доповнити рішення  від 24.12.2020 року № 50 у пункті  4 підпунктом 4.2. та 

викласти його у наступній редакції: «Затвердити статут Комунального 

некомерційного підприємства «Радовельська лікарня сімейної медицини» 

Олевської міської ради у новій редакції, що додається.» 

1.3 доповнити рішення  від 24.12.2020 року № 50 у пункті  4 підпунктом 4.3. та 

викласти його у наступній редакції: «Доручити виконуючому обов’язки 

керівника-головного лікаря Комунального некомерційного підприємства 

«Радовельська лікарня сімейної медицини» Олевської міської ради здійснити 

державну реєстрацію нової редакції Статуту відповідно до вимог чинного 

законодавства України» 

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

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська) 

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про затвердження вартості 

харчування одного дітодня  

в центрах розвитку дитини та  

дошкільних навчальних закладах  

Олевської міської ради 
 

        Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 № 1591 додатку 2 «Про 

затвердження норм харчування в дошкільних закладах освіти», враховуючи 

висновок постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

центрах розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської 

міської ради відповідно до вікових категорій дітей з 01 лютого 2021 року:  

- на дітей віком від 0 до 3-х років у розмірі 32,00 (тридцять дві) гривні;  

- на дітей віком від 3-х років у розмірі 35,00 (тридцять п’ять) гривень.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу міської ради Горпиніч К.О. та постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про затвердження Порядку  

встановлення плати для батьків  

за перебування дітей у центрах 

розвитку дитини та дошкільних  

навчальних закладах Олевської міської ради 

 

       З метою упорядкування плати батьками за перебування дітей у центрах 

розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської міської ради, 

керуючись 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. Затвердити Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей 

у центрах розвитку дитини та дошкільних навчальних закладах Олевської 

міської ради (додається). 

2.  Завідувачам центрів розвитку дитини та дошкільних навчальних закладів 

Олевської міської ради у своїй практичній діяльності керуватися вище 

зазначеним Порядком і щомісячно подавати до фінансово-господарського 

відділу кількість днів на місяць, які дитина відвідувала в ДНЗ та ЦРД 

Олевської міської ради, в розрізі щодо кожної дитини та вартість 

харчування за кожен день відповідно до меню.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу міської ради Горпиніч К.О. та постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

Міський голова                                                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ПОРЯДОК 

встановлення плати для батьків 

за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах та центрах 

розвитку дитини Олевської міської ради  

 

1. Загальні положення. 

1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України  від 26.08.2002 року № 1243 «Про  невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних закладів». 

1.2. Указаний Порядок визначає розміри плати для батьків за перебування 

дітей у дошкільних навчальних  закладах, центрах розвитку дитини та 

умови звільнення від плати. 

2. Установлення плати для батьків за перебування дітей у дитсадках та 

центрах розвитку дитини Олевської міської ради здійснюється: 

2.1. Відповідно до  статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» батьки, 

або особи, що її замінюють, вносять плату за харчування дітей у 

дошкільних установах та центрах розвитку дитини Олевської міської 

ради  в міській місцевості у розмірі 60 відсотків від вартості харчування 

на день, у сільській місцевості – 50 відсотків від вартості харчування на 

день. 

2.2. Розмір плати встановлюється сесією міської ради. 

2.3. Від сплати за перебування дітей у дошкільних навчальних закладах та 

центрах розвитку дитини Олевської міської ради  звільняються особи 

визначені законодавством України та діти учасників бойових дій. 

2.4. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати, 

або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі 60 відсотків 

у міській місцевості та 50 відсотків у сільській місцевості від вартості 

харчування дитини на день. 

2.5. Плата за харчування дітей у дошкільних закладах та центрах розвитку 

дитини сплачується батьками щомісяця, не пізніше 10 числа поточного 

місяця за який вноситься плата. 

2.6. Керівники дошкільних навчальних закладів та центрів розвитку дитини 

несуть відповідальність за своєчасне надходження батьківської плати 

визначеної у цьому Порядку. 

2.7. Батьки сплачують кошти лише за дні відвідування дитиною дошкільного 

закладу та центру розвитку дитини.  

 

 

Міський голова                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про затвердження Статутів  

дошкільних навчальних закладів  

Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області у новій редакції 

 

        На виконання Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до статей 26,29 

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

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний 

заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 

року №305, відповідно до рішення сесії Олевської міської ради №21 від 

08.12.2020 року «Про реорганізацію Радовельської сільської ради Олевського 

району Житомирської області», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статути дошкільних навчальних закладів Олевської міської ради 

Житомирської області в новій редакції, а саме: 

- Радовельський дошкільний навчальний заклад №20 «Струмок» 

- Поясківський дошкільний навчальний заклад. 

2.  Вважати таким, що втратив чинність з моменту державної реєстрації Статуту 

Радовельського дошкільного навчального закладу №20 “Струмокˮ  (п. 1 цього 

рішення), Статут Радовельського дошкільного навчального закладу №20 

Олевського району Житомирської області, затвердженого рішенням 

Радовельської сільської ради від 18.05.2011 року №11. 

3.  Вважати таким, що втратив чинність з моменту державної реєстрації Статуту 

Поясківського дошкільного навчального закладу (п. 1 цього рішення), Статут 

Поясківського дошкільного навчального закладу Олевського району 

Житомирської області, затвердженого рішенням Радовельської сільської ради 

від 28.10. 2013 року №22. 

4. Завідувачам дошкільних навчальних закладів провести державну реєстрацію 

Статутів згідно з вимогами чинного законодавства України. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського 

голови Данюка Юрія.  

Міський голова                                                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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 ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про затвердження Положення 

«Про порядок надання одноразової  

матеріальної грошової допомоги 

мешканцям Олевської міської  

територіальної громади» 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Положення «Про порядок надання  одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської  територіальної громади», 

додаток 1. 

2.Затвердити склад комісії по наданню одноразової матеріальної грошової 

допомоги мешканцям Олевської міської територіальної громади, додаток 2. 

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення ХХV сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 12.04.2018 року № 542 «Про затвердження Положення 

«Про порядок надання одноразової матеріальної грошової допомоги 

мешканцям Олевської міської об’єднаної територіальної громади». 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань ради бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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       Додаток 1 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

«Про порядок надання одноразової матеріальної грошової допомоги 

мешканцям Олевської міської територіальної громади» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок надання матеріальної грошової допомоги 

мешканцям Олевської міської  територіальної громади (далі - Положення) 

визначає механізм, порядок та умови надання матеріальної грошової допомоги 

(далі - матеріальна допомога) як однієї з форм надання послуг мешканцям 

Олевської ТГ, які опинилися у складних життєвих обставинах та не в змозі 

самостійно їх подолати. 

 

1.2. Матеріальна допомога є безповоротною допомогою, яка надається 

мешканцям Олевської ТГ в готівковій або безготівковій формі за рахунок 

коштів бюджету Олевської ТГ в межах витрат, передбачених на дані цілі на 

відповідний бюджетний період. 

 

1.3. Матеріальна допомога громадянину (заявнику), який зареєстрований і 

фактично проживає у Олевської ТГ, надається один раз протягом календарного 

року. 

 

1.4. У Положенні терміни вживаються у наступному значенні. 

 

Мешканці Олевської ТГ - особи, які постійно проживають на території 

Олевської ТГ відповідно до Закону України «Про свободу пересування і 

вільний вибір місця проживання» (які зареєстровані та фактично проживають в 

Олевській ТГ), інших нормативно-правових актів України. 

 

Матеріальна грошова допомога – це форма допомоги, яка надається 

персонально та безпосередньо конкретній людині (мешканцю Олевської ТГ), 

яка потребує дороговартісного оперативного втручання,  онкологічним хворим 

та мешканцям, які постраждали внаслідок стихійного лиха та надзвичайних 

випадках (втрата або пошкодження житла), на поховання непрацюючих 

громадян. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

2.1. Підставою для надання або відмови в наданні матеріальної допомоги є 

особиста заява громадянина, в окремих випадках - одного з членів його сім'ї, 

про надання йому допомоги у зв'язку з потребою, що виникла внаслідок певних 

обставин, які він не має можливості самостійно подолати. 
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2.2. Рішення про призначення або відмову в наданні матеріальної допомоги в 

межах витрат, передбачених «Програми соціального захисту населення 

Олевської міської ради  на 2021-2025 роки» на відповідний бюджетний період, 

приймається рішенням відповідної комісії (додається) та затверджується на 

виконавчому комітеті Олевської міської ради. 

 

2.3.   В деяких випадках рішення про виділення матеріальної допомоги може 

прийматися на сесії ради за рекомендацією комісії по наданню  одноразової 

матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської міської територіальної 

громади, додаток 2. 

 

2.4. Для надання матеріальної допомоги в межах витрат, передбачених Міською 

програмою соціального захисту населення на відповідний бюджетний період, 

громадяни надають наступні документи: 

 особисту заяву громадянина; 

 копію паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про 

реєстрацію місця проживання); 

 довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні 

(будинку); 

 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

 акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника за 

встановленою формою. 

 копію посвідчення про право на пільги; 

 довідки про доходи (з державної податкової служби) членів сім'ї за 

останній рік; 

 копію медичного документа з лікувальних закладів (із зазначенням 

медичної установи, яка призначає або призначала лікування, з підписом 

та печаткою), у тому числі з кабінетів медико-соціальної допомоги, 

рахунки або чеки (із зазначенням конкретного переліку найменування 

медичних інструментів, ліків, медичних послуг, імплантів тощо); 

 банківські реквізити для зарахування коштів; 

 інші документи, що підтверджують складні життєві обставини та 

необхідність в отриманні матеріальної допомоги, або документи із 

зазначенням конкретних соціально-побутових проблем, для вирішення 

яких звертається заявник. 

 

2.5. Для призначення одноразової матеріальної допомоги на поховання 

померлих непрацездатних осіб не пенсійного віку: 

 особисту заяву громадянина; 

 копію паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про 

реєстрацію місця проживання); 

 копію свідоцтва про смерть; 

 довідку про те, що заявник провів поховання за свої кошти;  

 копію трудової книжки померлого; 

 оригінал Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

про смерть для отримання допомоги на поховання. 
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2.6. Протягом 10 робочих днів після прийняття виконавчим комітетом рішення 

про надання (відмову) матеріальної допомоги надсилається письмова відповідь 

заявнику. 

 

3. РОЗМІР МАТЕРІАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ 

 

3.1. Розмір матеріальної допомоги визначається на підставі наданих документів 

про обсяги необхідних витрат з урахуванням статусу заявника, його майнового 

та сімейного стану.  

3.2. Допомога надається у таких розмірах: 

3.2.1. Для проведення дороговартісних медичних операцій – 1000 грн. 

3.2.2. Для лікування онкозахворювання при встановленні діагнозу вперше – 

1000 грн. 

3.2.3. Допомога внаслідок стихійного лиха чи надзвичайних ситуаціях, що 

спричинило руйнування/пошкодження  житлового будинку – 1000 грн. 

3.2.6. Для поховання непрацюючих громадян – 1000 грн. 

3.2.7. Допомога іншим категоріям громадян, що опинились в 

складних  життєвих обставинах, надається відповідно до складності ситуації, 

рівня забезпеченості сім’ї  та становить 1000 грн.  

 

4. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В НАДАННІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ 

ДОПОМОГИ 

 

4.1. Підставою для відмови заявнику в наданні матеріальної допомоги є: 

4.1.1. Подання заявником у заяві недостовірної або неповної інформації щодо 

себе, членів своєї сім'ї або осіб, які зареєстровані і фактично проживають разом 

з ним. 

4.1.2. Перевищення доходів заявника від розміру прожиткового мінімуму, 

затвердженого Законом про Держбюджет відповідного року. 

4.1.3. Якщо після отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів бюджету 

Олевської ТГ заявник протягом календарного року повторно звернувся за 

матеріальною допомогою. 

4.1.4. Смерть заявника. 

 

Секретар ради        Сергій МЕЛЬНИК  
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          Додаток 2 

 

Комісія 

по наданню  одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям 

Олевської міської територіальної громади 

 

Голова комісії:  

Дворецький Володимир Якович – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

Члени комісії: 

1. Данюк Юрій Михайлович – заступник міського голови; 

2. Дорош Віра Василівна – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності, головний бухгалтер; 

3. Саковець Леся Вікторівна – начальник загального відділу міської ради – 

секретар комісії; 

4. Вишневська Олена Євгеніївна – головний лікар КНП «Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради; 

5. Вжесинська Ганна Олександрівна – депутат міської ради.  

 

 

 

 

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про зняття з балансу житлового 

фонду комунальної власності  

Олевської  міської територіальної 

громади житлових будинків 

 

У зв’язку з приватизацією громадянами житлових будинків, що 

відносилися до комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади керуючись Житловим кодексом Української РСР, ст. 

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

 

ВИРІШИЛА: 

1. Зняти з балансу житлового фонду та комунальної власності Олевської  

об’єднаної територіальної громади житлові будинки за належними адресами: 

     -  вул.Ганни Бабій,8, м.Олевськ, Житомирська область, загальною площею 

54,9 кв.м, балансова вартість – 823 828,68 грн. (Вісімсот двадцять три тисячі 

вісімсот двадцять вісім гривень 68 копійки); 

     -  вул.Свято-Миколаївська,32б, м.Олевськ, Житомирська область, загальною 

площею  кв.м, балансова вартість – 68 971,16 грн. ( Шістдесят вісім тисяч 

дев’ятсот сімдесят одна гривня 16 копійок); 

     -  вул.Гетьмана Виговського,24, м.Олевськ, Житомирська область, загальною 

площею  кв.м, балансова вартість – 51 464,21 грн. (П’ятдесят одна гривня 

чотириста шістдесят чотири гривні 21 копійка); 

      - вул.Московська,20б, м.Олевськ, Житомирська область, загальною площею  

кв.м, балансова вартість – 46 067,98 грн. ( Сорок шість тисяч шістдесят сім 

гривень 98 копійок); 

     -  вул.Першотравнева,39а, с.Сердюки, Олевської  міської територіальної 

громади, загальною площею 62,6 кв.м., балансова вартість – 377 985 грн. 

(Триста сімдесят сім тисяч дев’ятсот вісімдесят п’ять гривень); 

     - вул.Шкільна,5, с.Сердюки, Олевської міської територіальної громади, 

загальною площею 68,6 кв.м., балансова вартість – 297 036.00 ( Двісті 

дев’яносто сім тисяч тридцять шість гривень);  

     - вул.Шевченка,29, с.Замисловичі, Олевської міської територіальної 

громади,  загальною площею 60,5 кв.м, балансова вартість – 161 751 грн. ( Сто 

шістдесят одна тисяча сімсот п’ятдесят одна гривня ). 
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2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія . 

   

Міський голова                                                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року  

 

Про  перейменування, 

вулиці в с.Журжевичі 

Олевської міської 

Територіальної громади 
 

 

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань житлово-

комуналього господарства, архітектури, будівництва Олевської міської ради 

Гончар С.А., щодо звернення старости Журжевицького старостинського округу 

про перейменування вулиці , керуючись п. 41, ч.1, ст. 37 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Олевська міська рада  

ВИРІШИЛА:  

 

 

1. Провести зміну назв: 

1.1. вулицю Першотравнева на вулицю 1 Травня села Журжевичі 

Коростенського району Житомирської області, 11013. 

 

2. Начальнику загального відділу міської ради (Л. Саковець) надіслати дане 

рішення до Житомирської філії ДП «Національні інформаційні системи» 

Міністерства юстиції України для внесення відповідних змін. 
 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради  

С.Мельника. 

 

 

 

Міський голова                               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

IІІ сесія                            VІІІ скликання 

 

від 04.02.2021 року 

 

Про надання згоди на поділ нерухомого  

майна в натурі, що є у спільній частковій власності 

 

          Керуючись статтями 25, 26, 59, абзацом першим пункту 71 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних 

адміністрацій», відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №711-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територіальних громад 

Житомирської області», статей Цивільного кодексу України, ураховуючи 

рішення Олевської міської ради №21 від 08.12.2020 року та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Надати згоду міському голові на укладання договору поділу нерухомого 

майна, а саме: амбулаторії та центру безпеки що є у спільній частковій 

власності, та знаходиться за адресою: вулиця Миколи Хоречка, 4, село 

Радовель, Коростенський район, Житомирська область, в якому частка 

майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади в особі Олевської міської ради становить  31/100, 

а частка в розмірі 69/100 належить приватному підприємству 

«РАДОВЕЛЬ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ41662572), що підлягає 

нотаріальному посвідченню. 

2. Уповноважити міського голову на підписання між Олевською 

міською територіальною громадою в особі Олевської міської ради та 

співвласником - приватним підприємством «РАДОВЕЛЬ-ІНВЕСТ» 

нотаріально посвідченого Договору про поділ нерухомого майна, що є у 
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спільній частковій власності, та знаходиться за адресою: Миколи Хоречка, 

4, село Радовель, Олевський район, Житомирська область. 

3. Усі витрати, пов’язані із укладенням Договору про поділ нерухомого 

майна, що є у спільній частковій власності та знаходиться за адресою: 

Миколи Хоречка, 4, село Радовель, Олевський район, Житомирська 

область, покласти на співвласника - Приватне підприємство 

«РАДОВЕЛЬ-ІНВЕСТ». 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина 

Світельська). 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія                                                                                           VІІІ скликання 

 

від 04.02.2021 року 

 

Про надання дозволу відділу культури Олевської  

міської ради на продовження терміну дії договору  

оренди об’єкта нерухомого майна комунальної  

власності Олевської міської територіальної  

громади без проведення аукціону 

 

  Розглянувши лист начальника відділу культури Олевської міської ради 

від 11.01.2021 року № 1 Ірини Кльоц, відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України 

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

державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 року, постанови 

КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 

03.06.2020 року № 483, Положення про оренду майна Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803 «Про 

затвердження Положення про оренду майна Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди комунального 

майна» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл відділу культури Олевської міської ради продовжити термін 

дії договору оренди майна, що належить до комунальної власності Олевської 

міської ради Житомирської області від 01.05.2018 року № 18, без проведення 

аукціону, приміщення в нежитловій будівлі, загальною площею 1,5 м
2
, за 

адресою: 11042, вул. Шевченка, 14-а, с. Жубровичі, Коростенського району, 

Житомирської області з ТОВ «АйЕсПі Енерджі», терміном на 2 роки 11 місяців, 

з орендною платою встановленої на рівні останньої місячної орендної плати, 

встановленої договором, що продовжується, шляхом укладання Додаткової 

угоди. 

2. Надати дозвіл начальнику відділу культури Олевської міської ради Ірині 

Кльоц підписати Додаткову угоду до договору оренди майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської територіальної громади, що 

продовжується. 

3. Надати копію підписаної та затвердженої Олевською міською радою 

Додаткової угоди, в 5-денний термін, відділу економічного розвитку, 
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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 бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 



ПРОЄКТ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

       

ІІІ сесія                                                                                        VІІІ скликання 

 

від 04.02.2021 року 

 

Про надання дозволу КНП «Олевська центральна  

лікарня» Олевської міської ради на продовження  

терміну дії договору оренди об’єкта нерухомого  

майна комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади без проведення аукціону 

 

            Розглянувши лист головного лікаря КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради від 22.12.2020 року № 1299/05-7 Олега Казюка, 

відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 

157-IX від 03.10.2019 року, постанови КМУ «Деякі питання оренди державного 

та комунального майна» від 03.06.2020 року № 483, Положення про оренду 

майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого 

рішенням LVIII сесії Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року 

№1803 «Про затвердження Положення про оренду майна Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди 

комунального майна» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

продовжити термін дії договору оренди майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської ради Житомирської області від 01.04.2018 року № 

45, без проведення аукціону, частини приміщення в нежитловій будівлі, 

загальною площею 3,0 м
2
, за адресою: 11001, пров. Промисловий, 2-б, м. 

Олевськ, Житомирської області з ФОП Рудницькою Наталією 

Володимирівною, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 

встановленої на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої 

договором, що продовжується, шляхом укладання Додаткової угоди. 

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

Олевської міської ради Олегу Казюку підписати Додаткову угоду до договору 

оренди майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади, що продовжується. 

3. Надати копію підписаної та затвердженої Олевською міською радою 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради (Олег Ковальчук). 
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4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ            

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 



ПРОЄКТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

IІІ сесія                            VІІІ скликання 

 

від 04.02.2021 року 

 

Про внесення змін у рішення LV сесії Олевської  

міської 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», 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, рішення LV сесії Олевської міської 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» та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Внести зміни до додатку 2 рішення LV сесії Олевської міської 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», затвердивши новий склад 

конкурсної Комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності в новій редакції, 

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

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

  

 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Додаток 1 

                                                                                        до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VIІI скликання  

                                                                                        від 04.02.2021 року № ____ «Про внесення змін у рішення  

                                                                                        LV сесії Олевської міської VII скликання від 25.06.2020 року  
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         «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. 

 

Ковальчук Василь Юрійович 

 

 

Ковальчук Олег Борисович               

- заступник міського голови, голова 

комісії; 

 

- начальник відділу економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та комунальної 

власності, заступник голови комісії; 

Козловець Анна Олексіївна - Начальник відділу регулювання 

земельних відносин управління земельних 

відносин, секретар комісії 
 

Члени комісії: 

 

Світельська Катерина 

Володимирівна 

- голова постійної комісії міської 

ради з питань з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально 

економічного розвитку 

Стафійчук Роман Олександрович - головний спеціаліст юридичного відділу 

 

 

  

 

Секретар ради                                          Сергій МЕЛЬНИК 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

IІІ сесія                            VІІІ скликання 

 

від 04.02.2021 року 

 

Про надання дозволу на поділ об’єкта  

нерухомого майна, що належить до  

комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади, на частки в натурі 
   

            Розглянувши заяву ФОП Чепури Людмили Іванівни, щодо надання 

дозволу на приватизацію шляхом продажу орендованого об’єкта нерухомості, 

відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про приватизацію  державного та комунального 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл на поділ об’єкта нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської територіальної громади на частки в 

натурі, за адресою: вул. Національного Визволення, 54-б, с. Майдан, 

Коростенського району, Житомирської області, для можливості здійснення 

приватизації шляхом продажу на аукціоні. 

2. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності (Олег Ковальчук) здійснити заходи для здійснення поділу об’єкта 

нерухомого майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади на частки в натурі, за адресою: вул. Національного 

Визволення, 54-б, с. Майдан, Коростенського району, Житомирської області 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Надати дозвіл міському голові підписати договір про поділ часток в натурі 

приміщення за адресою: вул. Національного Визволення, 54-б, с. Майдан, 

Коростенського району, Житомирської області. 

4. Встановити, що всі витрати, пов’язані з процедурою поділу об’єкта 

нерухомості що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади на частки, за адресою: вул. Національного Визволення, 

54-б, с. Майдан, Коростенського району, Житомирської області, покласти на 

переможця аукціону. 

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

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 
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Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
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ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

IІІ сесія                            VІІІ скликання 

 

від 04.02.2021 року 

 

Про затвердження Положення про умови та  

порядок проведення конкурсу з визначення  

аптечних установ та стоматологічних закладів  

для пільгового медичного обслуговування громадян  

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  

мешканців Олевської міської територіальної громади 

 

           Відповідно статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 20, 21, 22, 24, 30 Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

Порядку використання субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне 

обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, затвердженого рішенням Житомирської обласної ради від 

24.12.2020 року № 36 «Про внесення змін у рішення обласної ради від 21.12.2017 

року № 878, зі змінами» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про умови та порядок проведення конкурсу з 

визначення аптечних установ та стоматологічних закладів для пільгового 

медичного обслуговування громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, мешканців Олевської міської територіальної громади, згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ       

 

 

 

 

 
Додаток 

до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання   

від 04.02.2021 року № ___ «Про затвердження Положення  

про умови та порядок проведення конкурсу з визначення  

аптечних установ та стоматологічних закладів  

для пільгового медичного обслуговування громадян  
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які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  

мешканців Олевської міської територіальної громади» 

 

Положення 

про умови та порядок проведення конкурсу з визначення  

аптечних установ та стоматологічних закладів  

для пільгового медичного обслуговування громадян які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, мешканців Олевської  

міської територіальної громади. 

 
1. Загальні положення 

1.1. Це Положення встановлює умови та порядок проведення конкурсу з визначення 

аптечних установ та стоматологічних закладів для пільгового медичного обслуговування 

громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мешканців Олевської 

міської територіальної громади на період дії  Порядку використання субвенції з обласного 

бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, затвердженого рішенням Житомирської обласної ради від 

24.12.2020 року № 36 «Про внесення змін у рішення обласної ради від 21.12.2017 року № 

878, зі змінами» (далі – пільгове забезпечення лікарськими засобами).  

1.2. Конкурсний відбір аптечних установ та стоматологічних закладів здійснюється 

конкурсною комісією з визначення аптечних установ та стоматологічних закладів, які 

здійснюватимуть пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів та 

позачергове (першочергове) зубопротезування (за винятком зубопротезування із 

дорогоцінних металів та прирівняних по вартості до них, що визначаються Міністерством 

охорони здоров’я України) надаються громадянам відповідно до статей 20, 21, 22, 24, 30 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи».  

 

2. Порядок оголошення про проведення конкурсу  

2.1. Оголошення конкурсу з визначення аптечних установ та стоматологічних 

закладів, склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням міського голови. 

2.2. Текст оголошення  має містити: 

1)  інформацію про предмет конкурсної пропозиції; 

2)  граничний обсяг видатків, передбачених у бюджеті для фінансування витрат від 

пільгового забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів та стоматологічних 

закладів для пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, мешканців Олевської міської територіальної громади, на дату 

оголошення про проведення конкурсу; 

3) вимоги до конкурсної пропозиції та перелік документів, необхідних для подання 

претендентами для участі в конкурсі; 

4)  адресу, за якою приймаються конкурсні пропозиції, а також строки їх подання; 

5)  адресу, місце і час проведення конкурсу. 

2.3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному сайті 

Олевської міської ради за 10 робочих днів до визначеної дати проведення конкурсу. 

Інформація може опубліковуватися додатково в інших засобах масової інформації. 

 

3. Вимоги до претендентів для участі у конкурсі 

3.1. Наявність відповідної ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами. 
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3.2. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 

3.3. Наявність працівників відповідної кваліфікації; 

3.4. Наявність власних оборотних коштів для здійснення пільгового медичного 

забезпечення постраждалих громадян; 

3.5. Наявність та забезпечення належних умов зберігання лікарських засобів та 

виробів медичного призначення. 

3.6. Наявність та функціонування аптечних установ, стоматологічних закладів на 

території Олевської міської територіальної громади. 

3.4. Встановлення вартості лікарських засобів (крім наркотичних, психотропних 

лікарських засобів і прекурсорів) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» та 

від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і 

вироби медичного призначення», з урахуванням граничних постачальницько-збутових 

надбавок, не вищих ніж              10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни 

з урахуванням податків та зборів, та граничних торговельних (роздрібних) надбавок не 

вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.  

4. Умови подання конкурсних пропозицій 

4.1. Документи, необхідні для участі в конкурсі надаються в  опечатаному конверті 

(краї зрізу (склеювання) конверта скріпляються печаткою,                          а при її 

відсутності – підписом керівника або уповноваженої особи                     суб’єкта-

господарювання), з обов’язковим зазначенням назви конкурсу відповідно до оголошення 

про проведення конкурсу. 

4.2. Конкурсна пропозиція повинна містити: 

- заяву на участь у конкурсі, завірену печаткою суб’єкта господарювання; 

- копію статуту, засвідчену підписом керівника аптечної установи чи стоматологічного 

закладу, що скріплюється печаткою; 

-  завірену копію ліцензії на медичну практику або на роздрібну торгівлю лікарськими 

засобами відповідно; 

- довідку про банківські реквізити; 

- фінансовий документ, що підтверджує можливість аптечних установ чи стоматологічних 

закладів здійснювати пільгове медичне забезпечення постраждалих громадян за рахунок 

власних оборотних коштів з подальшим відшкодуванням видатків (баланс, звіт про фінансові 

результати, звіт про рух грошових коштів); 

- копію свідоцтва платника податку; 

- копію свідоцтва  про  державну реєстрацію; 

- пропозиції граничної постачальницько-збутової надбавки; 

- відомості щодо дотримання постанов Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 

«Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби», від 25.03.2009 № 333 «Деякі 

питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного 

призначення». 

Всі сторінки конкурсної пропозиції мають бути завірені печаткою претендента для участі 

в конкурсі (за наявності) та підписом керівника або уповноваженої особи суб’єкта-

господарювання . 

Конкурсна пропозиція повинна бути прошнурована, мати нумерацію сторінок та опис 

наданих документів. 

Всі документи, які подаються претендентами для участі в конкурсі, викладаються 

українською мовою. 
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4.3. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, 

несе претендент для участі у конкурсі.  

4.4. Конкурсні пропозиції подаються претендентами для участі у конкурсі протягом 10 

календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.    

5. Порядок проведення конкурсу 

5.1. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія визначає 

конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у конкурсі. 

5.2. Не допускаються для участі в конкурсі претенденти у разі, коли: 

-  не відповідають вимогам до претендентів для участі в конкурсі;  

- претендент для участі у конкурсі перебуває у стані ліквідації, його визнано 

банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство; 

-  конкурсні пропозиції не відповідають конкурсній документації; 

- встановлено факт подання недостовірної інформації в поданих для участі в 

конкурсі документах; 

- конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання 

конкурсних пропозицій. 

5.3. При розгляді конкурсних пропозицій та визначенні переможців конкурсу з 

визначення аптечних установ та стоматологічних закладів враховуються вимоги підпункту 2 

пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо 

стабілізації цін на лікарські засоби». 

5.4. Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих конкурсних пропозицій.  

5.5. Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється шляхом проставляння балів 

індивідуально кожним членом конкурсної комісії за такими критеріями:  

1) наявність відповідної ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами - від 0 до 1 балу; 

2) наявність обладнання та матеріально-технічної бази - від 0 до 1 балу; 

3) наявність та забезпечення належних умов зберігання лікарських засобів та виробів 

медичного призначення - від 0 до 1 балу; 

4) наявність працівників відповідної кваліфікації - від 0 до 1 балу; 

5) наявність власних оборотних коштів для здійснення пільгового медичного 

забезпечення постраждалих громадян - від 0 до 1 балу; 

6) наявність та функціонування аптечних установ та стоматологічних закладів на території 

Олевської міської територіальної громади – від 0 до 1 балу; 

7) встановлення вартості лікарських засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських 

засобів і прекурсорів) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби» та від 25.03.2009 

№ 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби 

медичного призначення», з урахуванням граничних постачальницько-збутових надбавок, 

не вищих ніж                10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з 

урахуванням податків та зборів, та граничних торговельних (роздрібних) надбавок не 

вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків – 

від 1 до 10 балів окремо для кожної із зазначених надбавок, а саме: 10 відсотків надбавки 

– 1 бал, 9 відсотків надбавки – 2 бали, 8 відсотків надбавки – 3 бали, 7 відсотків надбавки 

– 4 бали, 6 відсотків надбавки – 5 балів, 5 відсотків надбавки – 6 балів, 4 відсотки 
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надбавки – 7 балів, 3 відсотки надбавки – 8 балів, 2 відсотки надбавки – 9 балів; 1 відсоток 

надбавки –               10 балів.  

5.6.  Конкурсна комісія підсумовує результати оцінки конкурсних пропозицій та приймає 

рішення щодо визначення переможців.  

5.7. Результати конкурсу оформлюються протоколом. 

5.8. Конкурсна комісія письмово доводить до відома всіх претендентів для участі в 

конкурсі, учасників та переможців конкурсу про власне рішення та у триденний строк 

розміщує на офіційному сайті Олевської міської ради рішення щодо визначення 

переможців конкурсу.  

5.9. Рішення про визначення аптечних установ та стоматологічних закладів, які 

здійснюватимуть пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів та 

позачергове (першочергове) зубопротезування мешканців Олевської міської 

територіальної громади, затверджується виконавчим комітетом Олевської міської ради 

відповідно до протоколу конкурсної комісії про визначення переможців. 

 5.10. Відмова одного або кількох переможців конкурсу від здійснення пільгового 

забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів та стоматологічних закладів для 

пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, мешканців Олевської міської територіальної громади (далі – 

пільгове забезпечення), не потребує проведення повторного конкурсу за умови, якщо 

залишається хоча б один переможець конкурсу, який згоден здійснювати пільгове 

забезпечення. 

5.11. У разі, коли визначено одного переможця конкурсу і він відмовляється від 

здійснення пільгового забезпечення, або щодо нього порушено провадження у справі про 

банкрутство або ліквідацію, або настання інших обставин, що унеможливлюють пільгове 

забезпечення, конкурсна комісія приймає рішення про проведення повторного конкурсу.  

 

  Секретар ради                                                                          Сергій МЕЛЬНИК   
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

       

 ІІІ сесія                                                                                        VІІІ скликання 

 

від 04.02.2021 року 

 

Про надання дозволу відділу освіти, молоді  

та спорту Олевської міської ради на передачу  

об’єктів нерухомого майна комунальної  

власності Олевської міської територіальної  

громади в оренду на аукціоні 

 

  Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради від 18.01.2021 року № 29 Валерія Левченка, відповідно до ст.ст. 26, 

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

«Про оренду державного та комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 

року, постанови КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального 

майна» від 03.06.2020 року № 483, Положення про оренду майна Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803 та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

передачу об’єктів нерухомого майна комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади в оренду на аукціоні, а саме: приміщення 

харчоблоків шкільних їдалень для забезпечення послуг організації харчування  

учнів за батьківські кошти, які навчаються в загальноосвітніх навчальних 

закладах, строком на 1 рік, згідно додатку. Провести дану процедуру відповідно 

до вимог чинного законодавства.  

2. Передбачити додаткову умову, а саме: учасник, який виграв тендер з 

надання послуг з організації харчування має переважне право перед іншими 

учасниками аукціону у зв'язку з цільовим призначенням об’єкта оренди та 

відсутністю можливості суборенди. 

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

міської ради Валерію Левченку укласти та підписати Договори оренди майна, 

що належить до комунальної власності Олевської міської територіальної 

громади.  
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4. Надати копії підписаних та затверджених Олевською міською радою 

Договорів оренди майна, що належить до комунальної власності Олевської 

міської територіальної громади, в 5-денний термін, відділу економічного 

розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради (Олег Ковальчук). 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

Міський голова                                          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ            
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Додаток 

до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання  

від 04.02.2021 року № ___  «Про надання дозволу відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради на передачу  

об’єктів нерухомого майна комунальної  

власності Олевської міської територіальної  

громади в оренду на аукціоні» 

 

Перелік приміщень харчоблоків шкільних їдалень 

-  приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Дружбівського НВК загальною площею 105,6 м
2
 за адресою: 11024, 

вул. Незалежна, 4, смт. Дружба, Коростенського району, Житомирської 

області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Новоозерянського НВК загальною площею 111,5 м
2
 за адресою: 

11021, вул. Заводська, 5, смт. Новоозерянка, Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Жубровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 144,7 м
2
 за 

адресою: 11042, вул. Шевченка,1, с. Жубровичі, Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Замисловицької ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 124,0 м
2
 за 

адресою: 11020, вул. Княгині Ольги,3, с. Замисловичі, Коростенського 

району, Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Зубковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 132,1 м
2
 за 

адресою: 11043, вул. Житомирська, 43,  с. Зубковичі, Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 123,2 м
2
 за 

адресою: 11033, вул. Центральна, 53,  с. Кам'янка,  Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Копищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 109,8 м
2
 за 

адресою: 11010, вул. Партизанська, 31,  с. Копище,  Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Лопатицької ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 115,7 м
2
 за 

адресою: 11034, вул. Гагаріна,50, с. Лопатичі, Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Майданської ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 64,3 м
2
 за 

адресою: 11036, вул. Національного Визволення, 57-б, с. Майдан, 

Коростенського району, Житомирської області; 
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- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Покровської ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 39,2 м
2
 за 

адресою: 11015, вул. Молодіжна,2,  с. Покровське,  Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Тепеницької ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 110,7 м
2
 за 

адресою: 11030, вул. Архипа Левчука, 27, с. Тепениця,  Коростенського 

району, Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Хочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 90,1 м
2
 за 

адресою: 11011, вул. Шкільна,1, с. Хочине, Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі навчального 

корпусу Журжевицької ЗОШ І-ІІ ступенів загальною площею 101,5 м
2
 за 

адресою: 11013, вул. Центральна, 8,  с. Журжевичі,  Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Зольнянської ЗОШ І-ІІ ступенів загальною площею 32,0 м
2
 за 

адресою: 11035, площа Перемоги,2,  с. Зольня,  Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Калинівської ЗОШ І-ІІ ступенів загальною площею 51,8 м
2
 за 

адресою: 11037, вул. Кузнєцова,6,  с. Калинівка,  Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Майдан-Копищенської ЗОШ І-ІІ ступенів загальною площею 53,4 м
2
 

за адресою: 11010, вул. Шведа,1,  с. Майдан Копищенський,  Коростенського 

району, Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Перганської ЗОШ І-ІІ ступенів загальною площею 52,6 м
2
 за 

адресою: 11012, вул. Сидоренка,3,  с. Перга,  Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Сердюківської ЗОШ І-ІІ ступенів загальною площею 27,6 м
2
 за 

адресою: 11035, вул. Першотравнева, 17,  с. Сердюки,  Коростенського 

району, Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Стовпинської ЗОШ І-ІІ ступенів загальною площею 125,8 м
2
 за 

адресою: 11041, вул. Корольова, 1,  с. Стовпинка,  Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Юрівської ЗОШ І-ІІ ступенів загальною площею 69,6 м
2
 за адресою: 

11014, вул. Шкільна,29,  с. Юрове,  Коростенського району, Житомирської 

області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Андріївської ЗОШ загальною площею 37,1 м
2
 за адресою: 11016, 
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вул. Лесі Українки,  с. Андріївка,  Коростенського району, Житомирської 

області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Кишинської ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 185,3 м
2
 за 

адресою: 11040, вул. Житомирська, 63,  с. Кишин,  Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Варварівської ЗОШ І-ІІІ ступенів загальною площею 33,1 м
2
 за 

адресою: 11031, вул. Шкільна, 20,  с. Варварівка,  Коростенського району, 

Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Олевської гімназії Житомирської області загальною площею 254,3 

м
2
 за адресою: 11001, вул. Інтернаціональна, 34, м.Олевськ, Коростенського 

району, Житомирської області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Олевської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 загальною площею 148,8 м
2
 за адресою: 

11001, вул. Шкільна, 1,  м.Олевськ,  Коростенського району, Житомирської 

області; 

- приміщення харчоблоку шкільної їдальні в нежитловій будівлі  навчального 

корпусу Олевської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 загальною площею 108,7 м
2
 за адресою: 

11002, вул. Пушкіна, 24-Б,  м.Олевськ,  Коростенського району, 

Житомирської області. 

 

 

Секретар ради                                                                Сергій МЕЛЬНИК 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

  

ІІІ сесія                                                                                        VІІІ скликання 

 

від 04.02.2021 року  
 

Про внесення доповнень  у рішення ІІ сесії  

Олевської міської ради VІІІ скликання  

від 24.12.2020 року № 47 «Про затвердження  

Переліку другого типу об’єктів комунальної  

власності Олевської міської територіальної громади,  

що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону»  

 

 З метою врегулювання правових, економічних та організаційних 

відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній 

власності Олевської міської територіальної громади, відповідно до ст. ст. 25, 26, 

59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», Положення про оренду майна Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року № 1803, рішення ІІ 

сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року № 47 «Про 

затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності Олевської 

міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без 

проведення аукціону» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення  у затверджене рішення ІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 24.12.2020 року № 47 «Про затвердження Переліку другого 

типу об’єктів комунальної власності Олевської міської територіальної громади, 

що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону» доповнивши його 

об’єктами нерухомого майна, згідно з додатком. 

2. Загальному відділу (Леся Саковець) опублікувати дане рішення на 

офіційному веб-сайті Олевської міської ради.  



ПРОЄКТ 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ                                                         
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

  

ІІІ сесія                                                                                        VІІІ скликання 

 

від 04.02.2021 року 
 

Про внесення доповнень у рішення LХ сесії Олевської  

міської ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1826  

«Про затвердження Переліку першого типу об’єктів  

комунальної власності Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади, що підлягають передачі в  

оренду на аукціоні в новій редакції»  

 

З метою врегулювання правових, економічних та організаційних 

відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, відповідно до 

ст. ст. 25, 26, 59,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   

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

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 року № 483 «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна», Положення про оренду 

майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого 

рішенням LVIII сесії Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року 

№ 1803, рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 22.10.2020 

року № 1826 «Про затвердження Переліку першого типу об’єктів комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають 

передачі в оренду на аукціоні в новій редакції» 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. Внести доповнення  у затверджене у рішення LХ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1826 «Про затвердження Переліку 

першого типу об’єктів комунальної власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні в новій 

редакції» доповнивши його об’єктами нерухомого майна, згідно з додатком. 

2. Загальному відділу (Леся Саковець) опублікувати дане рішення на 

офіційному веб-сайті Олевської міської ради.  

 



ПРОЄКТ 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ     



ПРОЄКТ 

                                                                                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 
 

Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних 

громад на 2021 рік 

 

 Відповідно до пункту 33
1
 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтей 5, 6 Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад», з метою забезпечення соціально-

економічного розвитку територій, підвищення якості надання послуг 

населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

визначених законом повноважень та враховуючи висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань  бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад у 

формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної 

форми власності на 2021 рік між Олевською міською радою та Ємільчинською 

селищною радою по ДНЗ №23 «Малятко» с. Зубковичі Олевської міської ради. 

2. Доручити міському голові Сергію ЛИСИЦЬКОМУ вийти з пропозицією до 

Ємільчинської селищної територіальної громади щодо організації 

співробітництва у формі, визначеній в п. 1 даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань  бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада (Катерина 

СВІТЕЛЬСЬКА) 

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

                                                                                                                  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про затвердження Програми 

«Дітям Олевщини – безпечне 

та якісне харчування» на 2021-2025 роки 

 

Розглянувши лист начальника Олевського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області 

Людмили Козловець, відповідно до п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення безпечного та якісного 

харчування дітей в закладах освіти Олевської міської  територіальної громади, а 

також враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму «Дітям Олевщини – безпечне та якісне харчування» 

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). 

 

 

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 
Додаток  

                  до рішення LІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 20.02.2020 року №___  

«Про затвердження Програми «Дітям Олевщини – безпечне 

та якісне харчування» на 2020 рік» 

 

Програма «Дітям Олевщини – безпечне та якісне харчування» на 

2020  рік (далі – Програма) 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.  

Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Олевське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

2.  Розробник Програми 

Відділ економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради, Олевське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

3.  
Співрозробники 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

4.  
Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту Олевської міської ради 

5.  Учасники Програми 

Олевська міська рада, відділ освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, Олевське районне управління 

Головного управлінняДержпродспоживслужби в 

Житомирській  області 

6.  
Термін реалізації 

Програми 

2020 рік 

7.  

Перелік бюджетів, які 

приймають участь у 

виконанні Програми  

Державний, обласний, міський бюджети 

8.  

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації 

 

8.1.  

В тому числі 

бюджетних коштів, з 

них: 

42627,1 тис. грн. 

8.2.  
- коштів державного 

бюджету 

13446,3 тис. грн. 

8.3.  
- коштів обласного 

бюджету 

29180,8 тис. грн. 

8.4. 
- коштів міського 

бюджету 

В межах кошторисних призначень 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 

На сучасному етапі однією з найважливіших передумов збереження та зміцнення 

здоров’я підростаючого покоління, запобігання виникненню групових спалахів 

інфекційних хвороб та харчових отруєнь є достатнє забезпечення якісними харчовими 

продуктами та організація належних і безпечних умов харчування дітей в 

організованих колективах.  

На сьогоднішній день, стан здоров’я дітей в Україні, в Житомирській області  та 

в Олевській міській ОТГ викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх років 

зберігається тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних 

негативних факторів соціально-економічного, екологічного, психоемоційного 

характеру та порушеннями в організації харчування дітей. Як наслідок, кожна десята 

дитина в Україні має патологію шлунково-кишкового тракту.  

У Олевській міській ОТГ протягом останніх 3 років  відмічається  негативна 

тенденція з погіршення показників здоров'я школярів. Якщо при вступі до школи 30% 

першокласників мають 1 групу здоров'я, то на час завершення навчання здоровими 

залишаються не більше  6%  випускників. 

Аналіз захворюваності дитячого населення свідчить про неналежне харчування 

дітей в закладах освіти, його незбалансованість та не раціональність.  

Окрім того, аналіз спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь 

свідчить про те, що в області щороку реєструються спалахи в організованих дитячих 

колективах. 

У Житомирській області у 2019 році було зареєстровано захворювання 12 дітей 

на гострий гастроентерит серед учнів ЗОШ №28 м. Житомира. У попередні роки 

спалахи ГКІ реєструвалися в закладах освіти Коростенського, Коростишівського, 

Ємільчинського, Житомирського, Овруцького, Черняхівського районів та в місті 

Житомирі.  Всього зареєстровано в закладах освіти області 10 таких випадків, при 

яких захворіло 123 дитини.  

 

Місце виникнення спалаху Кількість захворілих Діагноз 

2019 рік (1 спалах) 

ЗОШ №28м.Житомир 12 дітей гострий гастроентерит, 

викликаний умовно 

патогенною мікрофлорою 

цитробактер 

2018 рік (1 спалах) 

ЗОШ с. Холосне 

Коростенського району 

5 дітей вірусний гепатит А 

2017 рік (2 спалахи) 

ЗДО № 3 «Веселка» 

смт. Ємільчине 

9 дітей вірусний гепатит А 

міська гуманітарна гімназія 

№23м.Житомир 

23 дитини Ротовірусний гастроентерит 

2016 рік (6 спалахів) 

ЗОШ с. Садки  4 дітей вірусний гепатит А 
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Житомирського району 

ЗДО №27 м.Житомир 5 дітей вірусний гепатит А 

ЗДО с.Кирдани Овруцького 

району 

6 дітей харчова токсикоінфекція, 

викликана патогенним 

стафілококом 

ЗОШ 

с.МиколіївкаЄмільчинського 

району 

4 дітей вірусний гепатит А 

Козацький ліцей с.Зороків 

Черняхівського району 

16 дітей вірусний гепатит А 

Спеціальна ЗОШ-інтернат 

с.Кмитів Коростишівського 

району 

39 дітей вірусний гепатит А 

 

Основними причинами виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій були 

порушення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів у закладах, 

недотримання правил особистої гігієни працівниками, порушення поточності 

виробничих процесів, організації питного режиму для дітей, термінів та умов 

зберігання швидкопсувних продуктів, відсутність відповідної документації на 

продовольчу сировину, що свідчить про недостатній контроль з боку відповідальних 

за організацію харчування та за дотриманням вимог санітарного законодавства на 

харчоблоках закладів та постачальників продуктів.  

Недостатнє фінансування  забезпечує  тільки 30 % виконання фізіологічних норм 

харчування дітей у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України від 

21.05.1992 р. № 258 «Про норми харчування та часткову компенсацію вартості 

продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи». В 

закладах загальної середньої освіти вартість харчування дітей в день становить: 6- 10 

років - 24,90 грн., 10 – 14 років - 25,92 грн., 14 -18 років  - 27,18 грн.. Так, впродовж 

2019 року учні цих закладів не отримують відповідно до норми м'яса, молока, сиру 

твердого, сметани, риби, яєць та частково овочів.  

У закладах дошкільної освіти району при 3-разовому харчуванні вартість одного 

дня харчування знаходиться у межах 25,5-29,8 грн., причому, 40% даної вартості у 

сільській місцевості та 60% -  у містах – складає батьківська доплата, решта – 

бюджетні кошти. Таке фінансування також не забезпечує виконання натуральних 

норм. Так, у закладах дошкільної освіти  діти не отримують відповідно до норм м'яса, 

молока, сиру твердого, сметани, риби та рибопродуктів, яєць, фруктів та частково 

овочів.  

Викликає занепокоєння незадовільна якість питної води у закладах освіти. 

Питома вага нестандартних проб за мікробіологічними показниками становить 21,7  

% та за санітарно-хімічними показниками – 24 %, що може бути причиною 

ускладнення епідемічної ситуації, виникнення отруєнь дітей нітратами та 

погіршенням їх загального стану здоров’я. 

У ряді закладів  Олевської міської ОТГ в якості джерела водопостачання 

використовуються шахтні криниці, які не є джерелами  гарантованого водопостачання  

та відмічаються збої в подачі холодної проточної води через недостатній дебіт питної 
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води (Майданська ЗОШ, Калинівська ЗОШ, Зольнянська ЗОШ, Сущанська ЗОШ, 

Майдан-Копищенська ЗОШ, Кишинський ДНЗ, Лопатицький ДНЗ), що негативно 

впливає  на її якість, що підтверджено результатами лабораторних досліджень. За 

результатами досліджень  у закладах освіти проби води не відповідають вимогам за  

мікробіологічними показниками у: Олевському ЦРД №1, Кам’янському ДНЗ, 

Лопатицькому ДНЗ, Зольнянському ДНЗ, Варварівському ДНЗ, Корощинському ДНЗ,  

Олевській ЗОШ №3, Майданській ЗОШ, Зольнянській ЗОШ, Корощинській ЗОШ; 

проби води не відповідають вимогам за санітарно-хімічними показниками у: 

Олевському ЦРД №1 (за загальною жорсткістю), Олевському ЦРД №2 (за за вмістом 

заліза), Кам’янському ДНЗ (за вмістом нітратів), Лопатицькому ДНЗ (за вмістом 

заліза), Зольнянському ДНЗ, Варварівському ДНЗ (за вмістом заліза),  Олевській ЗОШ 

№3 (за вмістом заліза), Калинівській ЗОШ (за вмістом нітратів), Майданській ЗОШ 

(за вмістом нітратів), Зольнянській ЗОШ (за вмістом нітратів), Кам’янській ЗОШ (за 

вмістом заліза). 

Мають незадовільний стан водогінних мереж 3 заклади дошкільної освіти ( 

Олевський ЦРД №2 – потребують заміни зовнішні (вхідні) водопровідні труби, 

Жубровицький та Корощинський  - потребують заміни водопровідні труби) та в 

Жубровицькій ЗОШ - потребують заміни водопровідні труби на харчоблоці .  

Всі заклади освіти забезпечуються гарячим водопостачанням на харчоблоках від 

електроводонагрівачів, але необхідно забезпечити ще наявність резервних для 

безперебійного гарячого водозабезпечення.  

Аналіз проведеної у листопаді 2019 року паспортизації харчоблоків закладів 

освіти свідчить, що в Олевській міській ОТГ  функціонує 20 харчоблоків у закладах 

дошкільної освіти (ЗДО), 26 – у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО).  

Відповідно до тендерних торгів  безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 3210 

дітей у 26 загальноосвітніх навчальних закладах, в 5 закладах (ЗОШ І ступеня) 

харчування учнів не проводиться, дітям видається компенсація харчовими 

продуктами. 

У 22 закладах освіти харчоблоки не відповідають гігієнічним вимогам за 

площею та набором приміщень, що складає 47% від загальної кількості, в т.ч. 7– в 

ЗДО ( Олевський ДНЗ №2, Олевський ДНЗ №10, Сущанський ДНЗ, Лопатицький 

ДНЗ, Тепеницький ДНЗ, Покровський ДНЗ, Жубровицький ДНЗ), в ЗЗСО -15 ( 

Олевська ЗОШ №3, Варварівська, Кишинська, Копищенська, Хочинська, Сущанська, 

Юрівська, Калинівська, Майданська, Зольнянська, Сердюківська, Майдан-

Копищенська, Перганська, Покровська, Журжевицька). У всіх  приміщення 

харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів необхідно провести ремонти 

виробничих та допоміжних приміщень. 

Наявні на харчоблоках шкіл  технологічне обладнання, розроблювальні столи  та 

інвентар зношені, застарілі та потребують оновлення. Недостатньо забезпечені 

столовим та кухонним посудом харчоблоків, із них 2 – в ЗДО, 4 – в ЗЗСО; 

розроблювальним обладнанням та інвентарем – 7 харчоблоків, із них 1 (ЦРД №3) , 6 –

в ЗЗСО. 7 харчоблоків  закладів загальної середньої освіти недостатньо забезпечені  
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технологічним обладнанням, 1 харчоблок Сущанського ДНЗ  - холодильним 

обладнанням.  

Відсутній необхідний набір приміщень для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, внутрішній санвузол та душова ) на всіх харчоблоках закладів освіти, 

у всіх створені  умови для дотримання ними правил особистої гігієни.  

До цього часу невирішеним залишається і питання забезпечення ряду  

харчоблоків закладів освіти кваліфікованим персоналом.  

Збереження здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил шляхом організації 

якісного, повноцінного харчування є пріоритетом державної політики на сучасному 

етапі та вимагає посилення роботи з даного напрямку. 

Мета Програми 

Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, якісного та 

збалансованого харчування дітей в закладах освіти, постачання безпечних та якісних 

продуктів харчування і сировини, залучення до постачання продуктів харчування 

сільськогосподарських виробників та переробних підприємств області. 

Для створення відповідних умов навчання та виховання дітей заклади  освіти 

повинні забезпечити  їх безпечним та якісним харчування. Заходи Програми «Дітям 

Олевщини - безпечне та якісне харчування» якраз і направленні на реалізацію даної 

мети. 

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи 

виконання Програми 

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом покращення 

матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення безперебійної роботи 

інженерних мереж, укомплектування харчоблоків достатньою кількістю 

холодильного та технологічного обладнання, кухонного та столового посуду, 

інвентарю, забезпечення безперебійної подачі питної води гарантованої якості, 

створення умов для дотримання правил особистої гігієни персоналом харчоблоків та 

дітьми, здійснення відомчого контролю, у тому числі і лабораторного за безпечністю 

та якістю сировини та продуктів   харчування, які використовуються для харчування 

дітей, посилення державного нагляду за дотриманням вимог діючих санітарних норм 

з дотримання протиепідемічного режиму на харчоблоках та буфетах закладів освіти, 

проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів (питної води, 

готових страв на калорійність та мікробіологічне забруднення, змивів з 

навколишнього середовища та обладнання) у процесі здійснення планових та 

позапланових заходів державного нагляду, недопущення для харчування дітей 

сировини  або продуктів харчування сумнівної якості та небезпечних для здоров’я 

дітей. 

Завдання Програми та результативні показники 

Основними завданнями  є: 

- покращення роботи мережі харчоблоків закладів освіти шляхом поліпшення їх 

матеріально-технічної бази, використання всіх наявних площ їх виробничих 

приміщень відповідно до виробничих процесів та переліку і обсягу страв, що 
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готуються, забезпечення харчоблоків достатньою кількістю технологічного і 

холодильного обладнання, кухонного та столового посуду, інвентарю  тощо; 

- впровадження сучасних новітніх технологій приготування страв, у тому числі 

за оновленими рецептурами тощо; 

- удосконалення професійного рівня працівників харчоблоків закладів освіти з 

питань організації якісного та безпечного харчування дітей, гігієнічних знань, 

дотримання правил особистої гігієни, своєчасного проходження обов’язкового 

профілактичного огляду; 

- дотримання вимог усіма учасниками торгів щодо обов’язкової державної 

реєстрації потужності та /або наявності експлуатаційного дозволу; 

- забезпечення виконання  норм харчування дітей у різних  типах закладів 

відповідно до вимог чинного законодавства з урахуванням вікових особливостей та 

енергозатрат дітей; 

- забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог у 

закладах освіти, де здійснюється харчування дітей; 

- розроблення і погодження двотижневих перспективних меню та контроль за їх 

дотриманням з урахуванням вимог чинного законодавства; 

- здійснення  лабораторних досліджень питної води, продовольчої сировини, 

харчових продуктів та готових страв у закладах для підтвердження їх  безпечності та 

якості. 

Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити зміцнення здоров'я дітей, знизити рівень їх соматичної 

захворюваності, у т.ч. і хронічними хворобами, підвищити імунітет та рівень 

стресостійкості дітей; 

- забезпечити гармонійний фізичний та психологічний розвиток дітей; 

- забезпечити профілактику виникнення та розповсюдження гострих кишкових 

інфекцій та харчових отруєнь в закладах освіти області; 

- зменшити ризик негативного впливу на здоров’я дітей вживання ними  

неякісних та фальсифікованих харчових продуктів; 

- забезпечити дітей повноцінним збалансованим харчуванням. 
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Напрямки діяльності та заходи  
програми «Дітям Олевщини – безпечне та якісне харчування» 

на 2020 рік 
 

№ Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходу 

 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

2020 р. 

1. Організаційна 

робота щодо 

створення умов для 

забезпечення 

повноцінного, 

якісного та 

безпечного 

харчування дітей у 

закладах освіти 

1) Організація та 

проведення 

нарад,семінарів та 

тренінгів з питань 

організації харчування 

дітей, дотримання вимог 

діючих санітарних норм 

та правил на 

харчоблоках закладів 

освіти,  поширення 

новітнього досвіду 

роботи у сфері 

харчування дітей 

2020 Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, суб’єкти 

господарювання, що 

здійснюють організацію 

харчування дітей 

 

 

 

 

Вкладання коштів не 

потребує 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання 

персоналом знань 

щодо організації та 

забезпечення дітей у 

закладах освіти 

безпечним та 

якісним 

харчуванням 

2) Забезпечення 

ефективної 

міжвідомчої взаємодії з 

питань безпечності 

харчування у закладах 

освіти 

2020 Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, суб’єкти 

господарювання, що 

здійснюють організацію 

харчування дітей 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

 

Забезпечення дітей 

безпечним та 

якісним 

харчуванням 
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3) Забезпечення 

проведення аналізу 

організації харчування 

дітей у закладах освіти, 

у тому числі виконання 

натуральних норм 

харчування 

2020 Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, суб’єкти 

господарювання, що 

здійснюють організацію 

харчування дітей 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Покращення якості 

харчування дітей 

4) проведення аналізу 

стану впровадження 

системи аналізу 

небезпечних факторів 

та контролю у 

критичних точках 

(НАССР) на 

харчоблоках закладів 

освіти 

2020 Керівники закладів освіти, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Здійснення 

безпечного та 

якісного харчування 

дітей 

5) розроблення та 

затвердження місцевих 

Програм з детальним 

опрацюванням 

пооб'єктно та 

визначенням робіт і 

термінів виконання 

І півріччя 

2020 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

органи місцевого 

самоврядування та 

виконавчої влади 

 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Створення 

належних умов для 

організації та 

здійснення 

безпечного та 

якісного харчування 

дітей 

 

 

 

 

  6) вжиття у повному 

обсязі заходів щодо 

профілактики 

виникнення гострих 

кишкових інфекцій та 

2020 Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Профілактика 

виникнення 

епідускладнень у 

закладах освіти 



ПРОЄКТ 

харчових отруєнь в 

закладах освіти 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей 

  7) забезпечення 

розгляду, у разі потреби, 

на засіданнях комісій з 

питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

питань забезпечення 

належ-ного харчування 

у закладах освіти та 

недопущення випадків 

гострих кишкових  

інфекцій  та харчових 

отруєнь серед дітей 

2020 Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, керівники закладів 

освіти, Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Профілактика 

виникнення 

епідускладнень в 

закладах освіти, 

забезпечення дітей 

якісним та 

безпечним 

харчуванням 

  8) розроблення 

додаткових вимог, у разі 

необхідності, до 

тендерної документації 

для проведення 

закупівель харчових 

продуктів для закладів 

освіти 

2020 Відділ освіти Олевської 

міської ради, 

керівники закладів освіти, 

управління праці та 

соціального захисту 

Олевської РДА, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

 

 Вкладаннякоштів не 

потребує 

 

Забезпеченнядітейя

кісним та 

безпечнимхарчуван

ням 

2. Створення 

необхідних умов, 

передбачених чиним 

законодавством, для 

організації 

повноцінного і 

1) приведення у 

відповідність до вимог 

чинного законодавства 

матеріально-технічного 

забезпечення 

приміщень харчоблоків 

2020 Олевська міська рада, відділ 

освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, 

керівники закладів освіти, 

суб’єкти господарювання,  

які здійснюють харчування 

Місцеві бюджети 

 

У межах фінансового 

ресурсу 

Створення 

необхідних умов 

для забезпечення 

дітей якісним та 

безпечним 

харчуванням 



ПРОЄКТ 

якісного харчування 

дітей у закладах 

освіти 

закладів освіти (згідно 

додатку) 

дітей 

2) забезпечення усіх 

харчоблоків закладів 

освіти 

централізованими або 

локальними мережами 

питного 

водопостачання з 

подачею якісної води 

до всіх виробничих та 

допоміжних приміщень 

(згідно додатку) 

2020 Олевська міська рада, відділ 

освіти Олевської міської 

ради, 

керівники закладів освіти, 

суб’єкти господарювання,  

які здійснюють харчування 

дітей 

Місцеві бюджети 

 

У межах фінансового 

ресурсу 

Створення умов для 

забезпечення 

закладів питною 

водою гарантованої 

якості 

3) забезпечення 

безперебійної подачі 

холодної та гарячої 

проточної води на 

харчоблоки закладів; 

передбачити резервні 

джерела гарячого 

водопостачання (згідно 

додатку) 

2020 Олевська міська рада, відділ 

освіти Олевської міської 

ради, 

керівники закладів освіти, 

суб’єкти господарювання,  

які здійснюють харчування  

дітей 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Створення 

необхідних умов 

для безпечного та 

якісного харчування 

дітей 

 

 

 

 

 

 

4) створення умов для 

дотримання правил 

особистої гігієни 

персоналом 

харчоблоків (згідно 

додатку) 

2020 Олевська міська рада, відділ 

освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, 

керівники закладів освіти, 

суб’єкти господарювання,  

які здійснюють харчування 

дітей 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Профілактика 

виникнення 

групових 

захворювань на 

гострі кишкові 

інфекції та харчові 

отруєння 

  5) 

забезпеченняхарчоблок

івзакладівосвітидостат

ньоюкількістюхолодил

2020 Олевська міська рада, відділ 

освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, 

керівники закладів освіти, 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Створення 

необхідних умов 

для безпечного та 

якісного харчування 



ПРОЄКТ 

ьного та 

технологічного 

обладнання (згідно 

додатку) 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей 

та профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

6)забезпечення 

харчоблоків закладів 

освіти достатньою 

кількістю кухонного та 

столового посуду, 

інвентарю (згідно 

додатку) 

2020 Олевська міська рада, відділ 

освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, 

керівники закладів освіти, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Створення 

необхідних умов 

для безпечного та 

якісного харчування 

та профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

7) обладнання обідніх 

залів закладів освіти 

необхідною кількістю 

посадкових місць, 

меблями відповідно до 

вікових груп; 

 

2020 Органи місцевого 

самоврядування та 

виконавчої влади, 

місцеві органи управління 

освітою, 

власники, керівники 

закладів освіти, 

оператори ринку, які 

здійснюють харчування 

дітей 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Профілактика 

виникнення 

інфекційних та 

неінфекційних 

захворювань дітей 

8) створити умови для 

дотримання дітьми 

правил особистої 

гігієни(згідно додатку) 

2020 Олевська міська рада, відділ 

освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, 

керівники закладів освіти, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Профілактика 

виникнення 

інфекційних та 

неінфекційних 

захворювань дітей 

  8) здійснення  

контролю за 

дотриманням у 

закладах освіти вимог 

чинного законодавства 

щодо створення 

належних умов для 

організації 

2020 Керівники закладів освіти, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

 

 

Вкладання коштів не 

потребує 

 

Профілактика 

виникнення 

інфекційних та 

неінфекційних 

захворювань дітей 



ПРОЄКТ 

повноцінного та 

якісного харчування 

дітей, своєчасне 

вжиття заходів щодо 

усунення виявлених 

порушень 

Житомирській області 

  9) проведення 

моніторингу щодо стану 

організації якісного 

харчування дітей у 

освітніх закладах 

2020 

1 раз у 

півріччя 

Олевська міська рада, відділ 

освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, 

керівники закладів освіти 

 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Профілактика 

виникнення 

інфекційних та 

неінфекційних 

захворювань дітей 

 

 

 

 

3. Проведення 

комплексу заходів 

щодо забезпечення 

дітей в закладах 

освіти безпечним та 

якісним харчуванням 

1) завершення 

проведення державної 

реєстрації потужностей 

операторів ринку, які 

здійснюють 

харчування дітей в 

закладах освіти 

І квартал 

2020 

Керівники закладів освіти, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей 

 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Забезпечення  

безпечного та 

якісного харчування 

2) укомплектування 

харчоблоків закладів 

освіти персоналом, 

який має відповідну 

профільну освіту; 

удосконалювати 

професійний рівень 

осіб відповідальних за 

організацію 

харчування 

2020 Суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей, 

Керівники закладів освіти 

 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Забезпечення  

безпечного та 

якісного харчування 

3) запровадження на 

харчоблоках закладів 

освіти постійнодіючих 

процедур, заснованих 

на принципах системи 

2020 Суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей, 

Керівники закладів освіти 

 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Забезпечення  

безпечного 

харчування 



ПРОЄКТ 

аналізу небезпечних 

факторів та контролю у 

критичних точках 

(НАССР). Провести 

навчання 

відповідальних осіб. 

4) впровадження в 

закладах освіти 

оновлених та  

затверджених 

технологій 

приготування страв, 

рецептурних збірників 

2020 Суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей, 

керівники закладів освіти 

 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Забезпечення  

безпечного та 

якісного харчування 

  5) здійснення із 

залученням 

спеціалістів всіх 

причетних служб і 

відомств комісійні 

перевірки постачання 

харчових продуктів до 

закладів освіти з 

питання додержання 

ними вимог 

санітарного 

законодавства та 

законодавства у сфері 

безпечності та окремих 

показників якості 

харчових продуктів 

2020 Відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, керівники закладів 

освіти, 

управління праці та 

соціального захисту 

Олевської РДА, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Забезпечення  

безпечного та 

якісного харчування 

6) забезпечення 

контролю за 

проведенням 

освітнього процесу, 

оздоровчої кампанії, 

організацією 

належного медичного 

обслуговування, 

2020 Олевська міська рада, відділ 

освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, 

керівники закладів освіти, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Забезпечення  

безпечного та 

якісного харчування 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

повноцінного 

збалансованого 

харчування в закладах 

освіти 

Житомирській області 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Організація та 

здійснення 

лабораторного 

контролю в закладах 

освіти 

1) забезпечення 

проведення відомчого 

лабораторного 

контролю сировини та 

питної води, які 

використовуються для 

харчування дітей за 

показниками безпеки 

 

2020 Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області, 

Олевська міська рада, відділ 

освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, 

керівники закладів освіти, 

оператори ринку, які 

здійснюють харчування 

дітей 

Місцеві бюджети У межах фінансового 

ресурсу 

Забезпечення 

безпечного та 

якісного харчування 

та профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

2) забезпечення 

проведення 

моніторингових 

лабораторних 

досліджень питної 

води, готових страв, 

гігієнічних змивів з 

об’єктів 

навколишнього 

середовища 

2020 Головне управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

Державний 

бюджет 

У межах фінансового 

ресурсу 

Забезпечення 

безпечного та 

якісного харчування 

та профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

5. Підвищення рівня 

гігієнічних знань 

1) проведення занять з 

підвищення рівня 

гігієнічних знань 

працівників 

харчоблоків та 

відповідальних осіб за 

організацію 

харчування, 

вихованців, учнів, 

батьків закладів освіти 

2020 Керівники та медичні 

працівники закладів освіти, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Підвищення рівня 

гігієнічних знань 

персоналу, 

профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 



ПРОЄКТ 

 

2) проведення нарад з 

працівниками 

харчоблоків та 

відповідальними 

особами за організацію 

харчування дітей у 

закладах освіти щодо  

профілактики 

виникнення групових 

захворювань на гострі 

кишкові інфекції  та 

харчові отруєння 

2020 Керівники та медичні 

працівники закладів освіти, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, суб’єкти 

господарювання, що 

здійснюють організацію 

харчування дітей, 

Олевське районне 

управління Головного 

Управління 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Підвищення рівня 

гігієнічних знань 

персоналу, 

профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

3) проведення роботи  

щодо гігієнічного 

виховання дітей, 

дотримання правил 

особистої гігієни, 

популяризації 

здорового способу 

життя тощо 

2020 Керівники та медичні 

працівники закладів освіти, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради 

 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Підвищення рівня 

гігієнічних знань 

дітей, профілактика 

виникнення 

епідускладнень 

серед дітей 

4) здійснення 

моніторингу якості 

харчування 

(анкетування учнів та 

батьків) для 

покращення якості 

харчування 

 Керівники та медичні 

працівники закладів освіти, 

відділ освіти, молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, 

суб’єкти господарювання, 

що здійснюють організацію 

харчування дітей 

 

 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Забезпечення 

безпечного та 

якісного харчування 

5) забезпечення  

висвітлення в засобах 

масової інформації 

актуальних питань 

2020 Керівники закладів освіти, 

Олевське районне 

управління Головного 

управління 

 Вкладання коштів не 

потребує 

 

Забезпечення 

безпечного та 

якісного харчування 
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щодо організації 

безпечного та якісного 

харчування дітей в 

закладах освіти 

Держпродспоживслужби в 

Житомирській області 

6. 
Забезпечення вимог 

безпечності та якості 

харчування, 

придбання 

обладнання для 

їдалень 

(харчоблоків) 

закладів освіти 

1) Забезпечення 

якісним безкоштовним 

гарячим харчуванням, 

якісною питною водою 

здобувачів освіти 

пільгових категорій, 

приведення його у 

відповідність до 

затверджених норм 

харчування 

 

 

2) Забезпечення 

якісним харчуванням 

дітей у закладах 

дошкільної освіти, 

якісною питною водою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ремонт та придбання 

обладнання для їдалень 

(харчоблоків) закладів 

загальної середньої 

освіти 

2020 Олевська міська 

об’єднана територіальна 

громада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олевська 

об’єднана територіальна 

громада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

 

 

 

 

Місцеві бюджети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У межах 

кошторисних 

призначень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 р.- 29180,8 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

безкоштовним 

гарячим харчуванням 

100 % 

школярів пільгових 

категорій 

відповідно до 

фізіологічних норм. 

 

 

Покращення якості 

організації 

харчування дітей у 

закладах 

дошкільної освіти 

Забезпечення 

належних 

санітарно-

гігієнічних умов 

їдалень 

(харчоблоків), 

поліпшення їх 

матеріально- 

технічної бази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення 
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Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

відділ освіти,молоді та 

спорту Олевської міської 

ради, Олевська міська 

об’єднана територіальна 

громада 

 

Державний 

бюджет 

 

 

Місцеві бюджети 

 

 

 

 

 

 

2020 р.- 13446,3 

 

 

 

на умовах 

співфінансування 

належних 

санітарно-

гігієнічних умов 

їдалень 

(харчоблоків), 

поліпшення їх 

матеріально- 

технічної бази. 

Забезпечення 

безпечного та 

якісного харчування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми «Дітям Олевщини – безпечне та якісне харчування» 

на 2020 рік 

 

 

 
 

 

 

 

 

*у межах кошторисних призначень 

** інші джерела фінансування не заборонені 

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 

виконання Програми 

2020 рік, 

тис. грн 
Всього витрат на виконання Програми, 

 тис. грн 

Обсяги ресурсів всього, в тому числі: 42627,1 42627,1 

державний бюджет 13446,3 13446,3 

обласний бюджет 29180,8 29180,8 

Міський бюджет*   

Кошти небюджетних джерел **   
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Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль виконання заходів Програми покладається на відділ 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради , Олевське районне управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області. 

Інформація про виконання Програми  для узагальнення  подається  у відділ 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради. 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Сергій МЕЛЬНИК  
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Додаток  

 до Програми «Дітям Олевщини – безпечне 

та якісне харчування» на 2020 рік» 

 

У відповідності до проведених планових та позапланових заходів державного 

нагляду (контролю) Олевського районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Житомирській області, оформлених   паспортів 

харчоблоків керівниками закладів та з метою створення належних умов для 

забезпечення дітей якісним та безпечним харчуванням в розрізі об’єктів  необхідно 

провести ряд робіт по приведенню їх у відповідність до вимог чинного законодавства, 

а саме: 

 

Харчоблок Майданської ЗОШ: 

- облаштувати необхідний набір виробничих (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, мийне відділення  

столового посуду)та допоміжних приміщень (роздягальня, кімната приймання їжі, 

санітарний вузол, душова) та провести їх капітальний ремонт; 

- провести ремонт водопровідної та каналізаційної мережі; 

- забезпечити питною  водою гарантованої якості в достатній кількості увсіх 

виробничих приміщеннях, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- встановити механічну вентиляцію; 

- створити умови для особистої гігієни персоналом;  

- забезпечити достатньою кількістю технологічного та холодильного 

обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Копищенської ЗОШ: 

- провести капітальний ремонт виробничих цехів з облицюванням їх   плиткою 

(цех первинної обробки овочів, м'ясо-рибний цех, гарячий цех) та  облаштувати 

допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната приймання їжі, 

санітарний вузол, душова); 

- облаштувати системою опалення; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію; 

- створити умови для особистої гігієни персоналом;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Покровської ЗОШ: 

- облаштувати необхідний набір виробничих (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, мийне відділення  

столового посуду) та допоміжних приміщень (роздягальня, кімната приймання їжі, 

санітарний вузол, душова) та провести їх капітальний ремонт; 

- забезпечити питною  водою гарантованої якості  в достатній кількості у всіх 

виробничих приміщеннях, передбачити резервні джерела водопостачання ; 
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- встановити механічну вентиляцію; 

- створити умови для особистої гігієни персоналом;  

- забезпечити достатньою кількістю технологічного та холодильного 

обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Сущанської ЗОШ: 

- провести капітальний ремонт виробничих цехів з облицюванням їх   плиткою 

(цех первинної обробки овочів, м'ясо-рибний цех, гарячий цех) та  облаштувати 

допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната приймання їжі, 

санітарний вузол, душова); 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити ремонт каналізаційної системи; 

- забезпечити механічну вентиляцію; 

- створити умови для особистої гігієни персоналом;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Лопатицької ЗОШ: 

- провести поточний ремонт виробничих цехів (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення столового та кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова) та підключити їх до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- підключити мийні ванни в овочевому цеху  до водопровідної та каналізаційної 

мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити ремонт  каналізаційної системи; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Кам’янської ЗОШ: 

- провести поточний ремонт виробничих цехів (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення столового та кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити станцію знезалізнення для забезпечення якісною та безпечною 

питною водою  в достатній кількості до всіх виробничих приміщень, передбачити 

резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  
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- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Жубровицької ЗОШ: 

- провести поточний ремонт виробничих цехів (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення столового та кухонного посуду); 

- підключити мийні ванни у виробничих цехах  до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити станцію знезалізнення для забезпечення якісною та безпечною 

питною водою  в достатній кількості до всіх виробничих приміщень, передбачити 

резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Замисловицької ЗОШ: 

- провести ремонт із заміною плиткиу виробничих приміщеннях (цех первинної 

обробки овочів, м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, 

мийне відділення  столового посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити та підключити мийні ванни у виробничих цехах до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Варварівської ЗОШ: 

- облаштувати необхідний набір виробничих (цех первинної обробки овочів, 

м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, мийне відділення  

столового посуду) та допоміжних приміщень (роздягальня, кімната приймання їжі, 

санітарний вузол, душова) та провести їх капітальний ремонт; 

- встановити та підключити мийні ванни у виробничих цехах до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 
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- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Олевської ЗОШ №3: 

- облаштувати та провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної 

обробки овочів, м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, 

мийне відділення  столового посуду, складські приміщення); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити та підключити мийні ванни у виробничих цехах до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Олевської ЗОШ №2: 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду, мийне відділення  

столового посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити та підключити мийні ванни у виробничих цехах до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю; 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Харчоблок Олевської  гімназії: 

- створити умови для дотримання особистої гігієни дітьми (з розрахунку 1 

умивальник на 20 учнів та 1 електрорушник на 40 учнів). 

Олевський ДНЗ №10: 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- встановити та підключити мийні ванни у виробничих цехах до водопровідної та 

каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів,      кухонного посуду, 

інвентарю. 
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Олевський ДНЗ №2: 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів,      кухонного посуду, 

інвентарю. 

Олевський ЦРД №1: 
- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів; 

Олевський ЦРД №2: 

- провести ремонт зовнішніх водогінних мереж, забезпечити якісну та безпечну 

питну воду  в достатній кількості до всіх виробничих приміщень, передбачити 

резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю. 

Олевський  ЦРД №3: 

- провести ремонт виробничих та допоміжних приміщень (цех первинної 

обробки овочів, м'ясо-рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю. 

 

Варварівський ДНЗ №12: 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатню кількість технологічного та холодильного обладнання; 

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю. 

Зольнянський ДНЗ №25: 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- провести ремонт каналізаційної системи. 

 

 

Сущанський ДНЗ: 
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- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, душова); 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- провести ремонт каналізаційної системи; 

-  забезпечити достатню кількість холодильного обладнання; 

- створити умови для особистої гігієни персоналом. 

Кишинський ДНЗ: 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- підключити до роботи пароконвектомат. 

Корощинський ДНЗ : 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- провести ремонт водогінної системи. 

Жубровицький ДНЗ: 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- провести ремонт водопровідної та каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

- забезпечити механічну вентиляцію;  

- забезпечити достатньою кількістю виробничих столів, кухонного посуду, 

інвентарю. 

Тепеницький ДНЗ: 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (роздягальня, кімната 

приймання їжі, санітарний вузол, душова); 

- провести ремонт каналізаційної мережі; 

- забезпечити якісну та безпечну питну воду  в достатній кількості до всіх 

виробничих приміщень, передбачити резервні джерела водопостачання ; 

-  замінити ванну для миття кухонного посуду. 

Юрівський ДНЗ: 

- провести ремонт виробничих приміщень (цех первинної обробки овочів, м'ясо-

рибний цех, гарячий цех, мийне відділення кухонного посуду); 

- облаштувати допоміжні приміщення для персоналу (санітарний вузол, душова). 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                              Сергій МЕЛЬНИК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

III  сесія                             VІІІ скликання 

 

від 26.01.2021  року 

 

Про внесення доповнень до «Програми забезпечення громадян  

Олевської міської об’єднаної територіальної громади  

життєво необхідними медичними препаратами та виробами  

медичного призначення» на 2020-2022 роки 

 

Розглянувши лист головного лікаря КНП Олевський ЦПМД Вишневської 

Олени  вх. № 39 від 11.01.2021  року, з метою забезпечення громадян Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади життєво необхідними препаратами 

та виробами медичного призначення, відповідно до ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства 

України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 

31.03.2015 року №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які 

страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та 

відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного 

споживання», а також враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань , економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина СВІТЕЛЬСЬКА), 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

4. Внести доповнення до «Програми забезпечення громадян Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади життєво необхідними медичними 

препаратами та виробами медичного призначення» на 2020-2022 роки (далі – 

Програма), затвердженої рішенням XLVIII сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 19.12.2019 року № 1443 «Про затвердження «Програми 

забезпечення громадян Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

призначення» на 2020-2022 роки», а саме: 



ПРОЄКТ 

1.1. доповнити розділ ІІ «Обгрунтування проблеми» абзацом наступного 

змісту: «Анкілозуючий спондиліт, периферична форма,активність 2 ст. 

(ASDAS-4,1) позитивний HLA-B27, з переважним ураженням кульшових, 

колінних, плечових, променево-зап’ястових суглобів, кистей та стоп, всіх 

відділів хребта, двобічний сакроілеїт III рентген-стадії, ентезити  

(рецидивуючий двобічний ахіллодиніт, плантарний фасциїт, трохантерит 

стегнових кісток), стійкі синовії ти колінних суглобів.  доповнити розділ 

ІІІ «Мета Програми» підпунктом: 

- забезпечення хворих на анкілозуючий спондиліт медичним 

препаратом Сульфосалазіном  

1.2. доповнити таблицю в розділі VІІ. «Очікувані результати виконання 

Програми» підпунктом 7: 

№ 

п/п 
П.І.Б. 

Рік 

народження 
Адреса Діагноз 

10 
Ратушинський Сергій 

Юрійович 
11.08.1984 с. Тепениця 

Анкілозуючий 

спондиліт 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина СВІТЕЛЬСЬКА). 

 

 

 

Міський голова                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПРОЄКТ 

 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 
 

Про внесення змін у  рішення  

Олевської міської ради 

 

      Розглянувши заяви: 

- ******, яка проживає по вул. ******,6, с.Жубровичі, Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області про внесення змін у 

рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 22.10.2020 

року № 1831 «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»; 

- ******, проживає по вул. ******, 81, м. Олевськ, Житомирської обл. про 

внесення змін у рішення LІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

20.02.2020 року № 1566 «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»; 

- ******, яка проживає по вул. ******,8, с.Лопатичі, Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області про внесення змін у 

рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 22.10.2020 

року № 1847 «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», 

та з метою виправлення технічної помилки: 
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   -       у рішенні ІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 

року  № 70 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки, з метою зміни цільового призначення та передачі у 

користування  на умовах оренди »; 

керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 96, 116, 118, 119, 120, 121 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 з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести  зміни у додатковий список до рішення LХ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1831  «Про затвердження 

додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

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

виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок», а саме: 

- «У пункті 7. розділу «№ паю» Додаткового списку до розподілу земельних 

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

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

Олевського району Житомирської області, цифри «359» після слів «кормові 

угіддя» змінити на цифри «523»: 

Додатковий список 
до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «ім.Шевченка» 

на території Олевської міської ОТГ 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0283734 

Рілля – 

355, 

кормові 

угіддя – 

523 

 

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

скликання від 20.02.2020 року № 1566 «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: 
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- у пункті 60. Розділів «Орієнтовна площа» та «Для індивідуального 

садівництва» цифри «0,0350» змінити на цифри «0,10»: 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім'я по батькові 

 

Місце проживання 

 

Адреса земельної ділянки 

 

Орієнто

вна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговування  

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуа

льного 

садівницт

ва,  

га 

Для 

ведення 

особист

ого 

селянсь

кого 

господ 

царства, 

га 

Для 

93удівн

ицтву 

індивіду

альних 

гаражів, 

га 

60 ****** ****** ******. 
0,10 - 0,10 - - 

 

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

скликання від 22.10.2020 року № 1847 «Про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів», а саме: 

- у пункті 9. Розділів «Орієнтовна площа» та «Для ведення особистого 

селянського господарства» цифри «0,2200» змінити на цифри «0,45»: 

 
СПИСОК 

громадян, яким надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва і обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для  індивідуального  

садівництва,  для ведення особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім.’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівницт

ва та 

обслугову

вання  

93итловог

о 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивідуа

льного 

садівницт

ва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівницт

ва 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

9 
****** ****** ****** 

0,45 - - 0,45 - 

 

4. Внести  зміни у рішення ІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

24.12.2020 року  № 70 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, з метою зміни цільового призначення та передачі 

у користування на умовах оренди», виклавши п.3. у новій редакції, а саме: 

«3. Затвердити Ковальчуку Сергію Сергійовичу, проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності, з метою зміни цільового 
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призначення та передачі у користування на умовах оренди із цільового 

призначення землі запасу  (код КВЦПЗ 16.00) на для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств (код КВЦПЗ 11.03) загальною площею 1,5000 га, яка 

розташована в с.Замисловичі (за межами населених пунктів), вул. Княгині 

Ольги, 53-Б, Олевської міської територіальної громади Житомирської області, 

який розроблений ПП «АНДВОЛ».  кадастровий номер 

1824482400:08:000:0803.». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

Міський голова               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 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: 

- ******, яка проживає по вул. ******,44, с.Сущани Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; 

- ******, яка проживає по вул. ******,12, с.Тепениця Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; 

- ******, яка проживає по вул. ******,5, с.Кишин Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; 

- ******, яка проживає по вул. ******,13, с.Тепенця Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; 

- ******, яка проживає по вул. ******,26, с.Зольня Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; 

- ******, який проживає по пров. ******,20, м.Олевськ Житомирської області; 

- ******, який проживає по пров. ******,20, м.Олевськ Житомирської області; 

- ******, який проживає по вул. ******,29, с.Андріївка Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; 

- ******, яка проживає по вул. ******,13, м.Олевськ, Житомирської області;  

- ******, яка проживає по вул. ******,9, с.Черняхів Кагарлицького р-ну 

Київської області;  

- ******, яка проживає по вул. ******, с.Соснівка Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; 
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- ******, яка проживає по вул. ******, с.Соснівка Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; 

- ******, яка проживає по вул. ******,1, с.Жубровичі Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; 

- ******, яка проживає по вул. ******,77, м.Олевськ Житомирської області; 

- ******, яка проживає по вул. ******,6, с.Лопатичі Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; 

- ******, яка проживає по вул. ******,101, кв.45, м.Баштанка, Баштанського 

району Миколаївської області; 

- ******, яка проживає по вул. ******,101, кв.45, м.Баштанка, Баштанського 

району Миколаївської області; 

- ******, яка проживає по вул. ******,4, с.Джерело Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; 

- розглянувши рішення LVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

14.07.2020 року № 1722 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

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

- розглянувши рішення ХLVІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

06.12.2019 року № 1397 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок», стосовно ******; 

 - розглянувши рішення LІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

20.02.2020 року № 1547 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок», стосовно ******; 

- розглянувши рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

22.10.2020 року № 1831 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок», стосовно ******; 
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- розглянувши рішення LVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

14.07.2020 року № 1722 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок», стосовно , ******; 

- розглянувши рішення ІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

24.12.2020 року № 65 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок», стосовно ******, ******, ******; 

- розглянувши рішення 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), надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок», стосовно ******; 

- розглянувши рішення LVІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

03.09.2020 року № 1782 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

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

керуючись пунктами 9,16,17 Розділу 10 Перехідних положень Земельного 

кодексу України, статей 26,55 Закону України «Про землеустрій», статей 

1,2,3,5,9 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Україна» на території Олевської міської територіальної громади 

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 «ім.Кірова» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області; за межами населених пунктів (додатковий список 
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додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Юрівське» на території Олевської міської територіальної громади 

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 територіальної громади 

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 «Полісся» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області; за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Червона Зірка» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області; за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Олевське» на території Олевської міської територіальної громади 

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 «Іскра» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області; за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Майдан» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області; за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

10. 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 територіальної громади 

Житомирської області; за межами населених пунктів відповідно до додаткового 

списку. 

11. Звернутись до Олевської РДА щодо припинення дії договорів оренди 

стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0513; 
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- кадастровий номер 1824487200:12:000:0511; 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0516; 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0518; 

- кадастровий номер 1824487200:13:000:0128;  

- кадастровий номер 1824487200:10:000:0178; 

- кадастровий номер 1824487200:13:000:0109; 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0434; 

- кадастровий номер 1824487200:13:000:0119; 

- кадастровий номер 1824487200:13:000:0134; 

- кадастровий номер 1824482800:08:000:0393; 

- кадастровий номер 1824482800:09:000:0420; 

- кадастровий номер 1824482800:07:000:0241;  

- кадастровий номер 1824482800:02:000:0227; 

- кадастровий номер 1824483600:02:000:0123; 

- кадастровий номер 1824483600:02:000:0121; 

- кадастровий номер 1824482800:09:000:0393; 

- кадастровий номер 1824482800:02:000:0249; 

- кадастровий номер 1824482800:07:000:0231; 

- кадастровий номер 1824482800:02:000:0217; 

- кадастровий номер 1824482800:07:000:0247; 

- кадастровий номер 1824482800:02:000:0233; 

- кадастровий номер 1824485600:08:000:0206; 

- кадастровий номер 1824485600:10:000:0152. 

 

12. Припинити дію договору оренди землі від 17 вересня 2019 року укладеного 

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

стосовно земельної  ділянки: 

- кадастровий номер 1824481600:04:000:0795, загальною площею 0,4296 га, 

розташованої на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Жубровицької сільської ради у зв’язку з державною реєстрацією 

права власності на земельну ділянку. 

13.Припинити дію договорів оренди землі від 14 березня 2019 року укладених 

Олевською міською радою з ТОВ «ОЛЕВСЬК АГРО» код ЄДРПОУ:40117088, 

стосовно земельних  ділянок: 

- кадастровий номер1824482800:09:000:0118, загальною площею 0,7883 га; 

- кадастровий номер1824482800:10:000:0068, загальною площею 0,5167 га 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Зольнянської сільської ради у зв’язку з державною реєстрацією 

права власності спадкоємцем на земельні ділянки. 

14. Припинити дію договорів оренди землі: 
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- від 26 серпня 2020 року укладеного Олевською міською радою з ТОВ 

«ОЛЕВСЬК АГРО» код ЄДРПОУ:40117088, стосовно земельної  ділянки: 

кадастровий номер 1824483600:02:000:0459, загальною площею 0,5039 га; 

- від 27 серпня 2020 року укладеного Олевською міською радою з ТОВ 

«ОЛЕВСЬК АГРО» код ЄДРПОУ:40117088, стосовно земельної  ділянки: 

кадастровий номер 1824483600:02:000:0456, загальною площею 0,7046 га, 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Кам’янської сільської ради у зв’язку з державною реєстрацією права 

власності спадкоємцем на земельні ділянки. 

15. Припинити дію договорів оренди землі: 

-  від 25.05.20 року укладеного Олевською міською радою з ТОВ «ОЛЕВСЬК 

АГРО» код ЄДРПОУ:40117088, стосовно земельної  ділянки: 

- кадастровий номер 1824484400:05:000:1054, загальною площею 1,5469  га; 

-  від 01.06.20 року укладеного Олевською міською радою з ТОВ «ОЛЕВСЬК 

АГРО» код ЄДРПОУ:40117088, стосовно земельної  ділянки: 

- кадастровий номер 1824484400:05:000:1090, загальною площею 0,7548 га,  

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

колишньої Покровської сільської ради у зв’язку з державною реєстрацією права 

власності на земельні ділянки. 

16. Припинити дію договорів оренди землі від 01 жовтня 2019 року укладених 

Олевською міською радою з ТОВ «ЛУГИНСЬКА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» код 

ЄДРПОУ:41519813, стосовно земельних  ділянок: 

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0517, загальною площею 1,8238 га; 

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0450, загальною площею 0,8585 га; 

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0520, загальною площею 1,8237 га; 

- кадастровий номер 1824482400:02:000:0447, загальною площею 0,8584 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. 

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

загальною площею 1,876 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,8523 га, 

кадастровий номер 1824487200:13:000:0128; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 1,0237 га, кадастровий номер 1824487200:10:000:0178. 

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

загальною площею 1,8988 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9388 га, 

кадастровий номер 1824487200:13:000:0109; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,96 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0434. 

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

(рілля) загальною площею 0,852 га, кадастровий номер 

1824487200:13:000:0119. 

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

(рілля) загальною площею 0,8523 га, кадастровий номер 

1824487200:13:000:0134. 
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21. Виділити власнику земельної частки (паю) ******в натурі земельні ділянки 

загальною площею 2,1481 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,1882 га, 

кадастровий номер 1824487200:12:000:0513; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,9599 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0511. 

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

загальною площею 2,1478 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,188 га, 

кадастровий номер 1824487200:12:000:0516; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,9598 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0518. 

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

загальною площею 1,3761 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9170 га, 

кадастровий номер 1824482800:08:000:0393; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,4591 га, кадастровий номер 1824482800:09:000:0420. 

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

(пасовища) загальною площею 0,6337 га, кадастровий номер 

1824485600:08:000:0175.  

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

загальною площею 1,305 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,7883 га, 

кадастровий номер 1824482800:09:000:0118; земельна ділянка (сіножаті) 

площею 0,5167 га, кадастровий номер 1824482800:10:000:0068. 

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

(сіножаті) загальною площею 0,4296 га, кадастровий номер 

1824481600:04:000:0795. 

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

(сіножаті) загальною площею 0,2758 га, кадастровий номер 

1824484000:08:000:0328. 

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

загальною площею 1,408 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9611 га, 

кадастровий номер 1824482800:07:000:0241; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,4469 га, кадастровий номер 1824482800:02:000:0227. 

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

загальною площею 2,6823 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,8238 га, 

кадастровий номер 1824482400:02:000:0517; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,8585 га, кадастровий номер 1824482400:02:000:0450. 

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

загальною площею 2,6821 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,8237 га, 

кадастровий номер 1824482400:02:000:0520; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,8584 га, кадастровий номер 1824482400:02:000:0447. 

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

(рілля) загальною площею 0,8523 га, кадастровий номер 

1824487200:13:000:0053. 

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

загальною площею 2,1862 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,6823 га, 

кадастровий номер 1824483600:02:000:0123;  земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,5039 га, кадастровий номер 1824483600:02:000:0459. 
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33. Виділити власнику земельної частки (паю) ****** в натурі земельні ділянки 

загальною площею 2,4751 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,7705 га, 

кадастровий номер 1824483600:02:000:0121;  земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,7046 га, кадастровий номер 1824483600:02:000:0456. 

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

загальною площею 0,8813 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5582   га, 

кадастровий номер 1824486800:06:000:0842;  земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,3231 га, кадастровий номер 1824486800:10:000:0155. 

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

загальною площею 0,8816 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5584   га, 

кадастровий номер 1824486800:06:000:0841;  земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,3232 га, кадастровий номер 1824486800:10:000:0156. 

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

загальною площею 0,8815 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5583 га, 

кадастровий номер 1824486800:06:000:0840; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,3232 га, кадастровий номер 1824486800:10:000:0157. 

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

загальною площею 1,4997 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0297 га, 

кадастровий номер 1824482800:09:000:0393; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,4700 га, кадастровий номер 1824482800:02:000:0249. 

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

загальною площею 2,3017 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,5469 га, 

кадастровий номер 1824484400:05:000:1054; земельна ділянка (пасовища) 

площею 0,7548 га, кадастровий номер 1824484400:05:000:1090. 

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

(рілля) загальною площею 0,9423 га, кадастровий номер 

1824485300:05:000:0311. 

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

загальною площею 1,4684 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0086 га, 

кадастровий номер 1824482800:07:000:0231; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,4598 га, кадастровий номер 1824482800:02:000:0217. 

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

загальною площею 1,4841 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0373 га, 

кадастровий номер 1824482800:07:000:0247; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,4468 га, кадастровий номер 1824482800:02:000:0233. 

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

загальною площею 3,9603 га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 2,0887 га, 

кадастровий номер 1824485600:08:000:0206; земельна ділянка (сіножаті) 

площею 1,8716 га, кадастровий номер 1824485600:10:000:0152. 

43. Рекомендувати громадянам здійснити державну реєстрацію речового права 

на земельну ділянку згідно законодавства. 

44. Відмітити, що приступати до використання земельної ділянки до 

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

посвідчує право на неї та державної реєстрації забороняється. 



ПРОЄКТ 

45. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

  

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

                                                                            Додаток 

                                                                                                           до рішення  ІІІ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІІ скликання від 04.02.2021 року №    

                                                                                                          «Про затвердження додаткового списку до  

                                                                                                       розподілу  земельних часток (паїв) 

                                                                                                       між власниками сертифікатів на право 

                                                                                                       на земельну частку (пай) та надання дозволу на 

                                                                                                       виготовлення технічної документації із 

                                                                                                       землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

                                                                                                       меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

                                                                                                       для ведення товарного сільськогосподарського  

                                                                                                       виробництва та виділення в натурі земельних   

                                                                                                       ділянок» 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади 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 № 

0283231 

Рілля – 

510, 

кормові 

угіддя – 

459 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0283436 

Рілля – 

528, 

кормові 

угіддя – 

528 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0283574 

Рілля – 

538, 

кормові 

угіддя – 



ПРОЄКТ 
504 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0283552 

Рілля – 

546, 

кормові 

угіддя – 

546 

 

Начальник відділу землекористування  

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади 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 № 

0194365 

Рілля – 

449, 

кормові 

угіддя – 

449 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0194352 

Рілля – 

78, 

кормові 

угіддя – 

78 

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

** 

****

** 

****** РН № 

145595 

(Дубліка

т) 

Рілля – 

156 , 

кормові 

угіддя – 

156 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0194216 

Рілля –  

26 , 

кормові 

угіддя – 

26 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0194439 

Рілля –  

85 , 

кормові 

угіддя – 



ПРОЄКТ 
85 

 

Начальник відділу землекористування  

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади 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 № 

0337795 

Рілля – 7, 

кормові 

угіддя – 

44 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0337797 

Рілля – 

15, 

кормові 

угіддя – 

56 

  

Начальник відділу землекористування 

 

Додатковий список 

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

на території Олевської міської територіальної громади 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 № 

0192747 

Рілля – 

205, 

кормові 

угіддя – 

78 

 

Начальник відділу землекористування 

 



ПРОЄКТ 
Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади 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 № 

0282948 

Рілля – 

344, 

кормові 

угіддя – 

350  

  

Начальник відділу землекористування 

 

Додатковий список 

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

на території Олевської міської територіальної громади 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. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** РН № 

145614 

(Дубліка

т) 

Рілля – 

469, 

кормові 

угіддя – 

469  

  

Начальник відділу землекористування 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади 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 № 

0301882 

Рілля – 

243, 

кормові 
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угіддя – 

424  

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0301324 

Рілля – 

240, 

кормові 

угіддя – 

421 

 

Начальник відділу землекористування 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Індентифікаційн

ий код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

****

** 

****** ЖТ № 

0337748 

Рілля – 

551 

 

  

Начальник відділу землекористування 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Індентифікаційн

ий код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ****** Рілля – 

154, 

кормові 

угіддя – 

152 

  

Начальник відділу землекористування 

  



ПРОЄКТ 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 

     Розглянувши заяви: 

-  ******, проживає за адресою: вул. ******, 28, с. Тепениця, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою:  вул. ******, 17, с. Калинівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

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 містобудування, архітектури та землекористування,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 1,9070 га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ПП «АНДВОЛ».  

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

ділянки загальною площею 1,9070  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

1,0494 га, кадастровий номер 1824487200:11:000:0149; 

земельна ділянка (сіножаті) площею 0,8576 га, кадастровий номер 

1824487200:05:000:0168. 

2. Затвердити ******технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 1,7100 га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ПП «АНДВОЛ».  
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2.1. Виділити власнику земельної частки (паю) ******в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,7100  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,6747 га, кадастровий номер 1824481300:07:000:0411; 

земельна ділянка (сіножаті) площею 1,0353 га, кадастровий номер 

1824481300:08:000:0570. 

3. Відмітити, що приступати до використання земельних ділянок до 

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

посвідчує право на них та державної реєстрації забороняється. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою 

передачі у користування на умовах оренди 

 

      Розглянувши заяву ******, яка проживає по вул. ******, 1, с.Болярка 

Олевської міської територіальної громади Житомирської області, щодо надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою з метою передачі земельної 

ділянки комунальної власності у користування на умовах оренди, керуючись ст. 

ст. 12, 93, 95, 96, 122, 123,124, Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 

51, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1.Надати дозвіл ******на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди   

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ) 

розташованої по вул. ******, 3, с.Болярка Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, орієнтовною площею 0, 02 га. 

2. ******в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проєктів із землеустрою. 

3. ******проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою 

передачі в користування на умовах оренди погоджений у встановленому 

законодавством  порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської 

ради на затвердження. 

4. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про припинення дії 

договорів оренди землі 

 

Розглянувши заяву ******, яка проживає по вул. ******,32, м.Олевськ, 

Житомирська область про припинення дії договорів оренди землі, керуючись 

пунктом 32 Договору оренди землі, ст.ст. 31,32 Закону України «Про оренду 

землі», ст.1285 Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договорів оренди землі від 05 червня 2019 року укладених 

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

41519813, стосовно земельних ділянок: 

- кадастровий номер 1824484000:13:000:0072 загальною площею 1,0298 га; 

- кадастровий номер 1824484000:13:000:0178 загальною площею 0,1535 га; 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

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

права власності на земельну ділянку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОЄКТ 

 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про укладання договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності 

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БУДПОСЛУГИ 

№1», код ЄДРПОУ 33367387, зареєстрованого за адресою: вул. Промислова,27, 

м. Олевськ, Житомирська область, відповідно до Закону України «Про оренду 

землі», ст.ст. 83, 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07) яка 

розташована по вул. Київська, 2-а, с. Радовель Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області загальною площею 0,0312 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 1824486001:04:003:0020, терміном на 5 (п’ять) років, 

між міською радою та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БУДПОСЛУГИ 

№1». 

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

оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(КВЦПЗ 03.07).   

1.2. ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БУДПОСЛУГИ №1»,  в місячний 

термін укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 



ПРОЄКТ 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про розірвання 

договорів оренди землі 

 

        Розглянувши інформаційну довідку фінансового відділу Олевської міської 

ради щодо заборгованості ТОВ  «УКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ 

СТАНДАРТ» код ЄДРПОУ: 43130758, зареєстрованого за адресою: вул. 

Архипа Левчука,39-А, с.Тепениця, Олевський район, Житоирська область, 

орендної плати відповідно до договорів оренди землі укладених 21.02.2020 р., 

керуючись пунктом 32 Договорів оренди землі, ст. 24, ст.31 Закону України 

«Про оренду землі», ст. 26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Розірвати договори оренди землі в односторонньому порядку, укладені 21 

лютого 2020 р. між Олевською міською радою та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ СТАНДАРТ», стосовно земельних ділянок 

розташованих на території Олевської міської територіальної громади, з 01 

лютого 2021 року за систематичну несплату орендної плати на протязі двох та 

більше місяців поспіль (згідно додатку).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

                                                                            Додаток 

                                                                                                           до рішення  ІІІ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІІ скликання від 04.02.2021 року №    



ПРОЄКТ 
                                                                                                          «Про припинення дії договорів оренди землі» 

 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0147; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0145; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0143; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0148; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0132; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0161; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0160; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0152; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0157; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0151; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0158; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0159; 

- кадастровий номер 1824487205:16:009:0007; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0144; 

- кадастровий номер 1824487205:16:009:0005; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0166; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0162; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0140; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0137; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0133; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0167; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0131; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0164; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0138; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0130; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0129; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0142; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0141; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0128; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0163; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0125; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0124; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0122; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0123; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0150; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0055; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0061; 

- кадастровий номер 1824487200:17:000:0090. 

 

 
Начальник відділу землекористування 

 

 



ПРОЄКТ 
 

                                                   

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про затвердження проєкту землеустрою                                                                       

щодо відведення земельних ділянок,                                                                               

з метою зміни цільового призначення та 

передачі у користування на умовах оренди  

 

        Розглянувши заяви: 

-  ******, яка проживає за адресою: вул. ******,30,кв.12, смт. Іршанськ, 

Володарсько-Волинський район, Житомирська область; 

- ******, який проживає за адресою: Рівненська область, Рокитнівський 

район, с.Борове, вул. ******, 49 та надані документи, 

керуючись ст. 12, 20,186 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 

Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

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

комунальної власності, з метою зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди із цільового призначення для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) на для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств (код КВЦПЗ 11.03) загальною площею 

0,7148 га, яка розташована за адресою:  вул. Гаражна, 10, с.Кишин,  Олевського 

району, Житомирської області (за межами населених пунктів), який 

розроблений ПП «АНДВОЛ».  кадастровий номер 1824484000:07:000:0237.   

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код 

КВЦПЗ 11.03). 
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2. Затвердити ******, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності, з метою зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди із цільового призначення землі запасу (Код 

16.00 за КВЦПЗ), на для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код 

КВЦПЗ 11.03) загальною площею 0,5300 га, розташованої на території 

Олевської міської ради Олевського району за межами населеного пункту  

с.Сущани, Олевського району Житомирської області, який розроблений ПП 

«АНДВОЛ».  кадастровий номер 1824486800:08:000:0384.   

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (код 

КВЦПЗ 11.03). 

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

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

        У зв’язку з необхідністю поділу земельної ділянки розташованої на 

території Олевської міської територіальної громади за межами населених 

пунктів, керуючись   ст. 12,  95, 96, 122, 123 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 з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, 

кадастровий номер 1824484400:05:000:1222 загальною площею 5,9847 га, землі 

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

територіальної громади (за межами населеного пункту с. Покровське) на дві 

земельні ділянки: 

- земельна ділянка № 1 загальною площею 4,8647 га;  

- земельна ділянка № 2 загальною площею 1,12 га; 

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

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 



ПРОЄКТ 

 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі 

її у користування на умовах оренди 

 

         Розглянувши заяву ******, яка проживає по вул******, 5-а с.Кишин 

Олевської територіальної громади Житомирської області, керуючись ст. 12, 93, 

95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 25, 

50, 51 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

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

комунальної власності загальною  площею  0,1200 га,  (код КВЦПЗ 03.15) для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови з метою 

передачі її в користування на умовах  оренди, яка розташована по вул. 

******,65-а с. Кишин Олевської міської ради  Житомирської області 

кадастровий номер 1824484001:11:006:0057, який розроблено ФОП 

МАТЮШЕНКО С.В..  

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

земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови (Код 03.15 за КВЦПЗ).   

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

ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 



ПРОЄКТ 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

5. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути 

дану земельну ділянку у відання міської ради у стані придатному для 

подальшого її використання за призначенням або звернутись до Олевської 

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

землі щодо його поновлення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування 

з метою передачі її в постійне користування 

 

   

        Розглянувши заяву «МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ» ОЛЕВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ: 13577965, зареєстрованого за адресою: вул. 

Свято-Миколаївська, 34, м. Олевськ, Житомирська область, та надані 

документи, керуючись ст. 12, 92, 95, 96, 116, 122, 123 ,125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити «МІСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності загальною площею 0,6400 га  (Код 03.05 за КВЦПЗ)  для будівництва 

та  обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького 

обслуговування з метою передачі її в постійне користування, яка розташована 

за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 34, м. Олевськ, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824455100:01:028:0049, розробник  ФОП Матющенко С.В.  

2. Передати «МІСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ в постійне користування земельну ділянку комунальної власності 

загальною площею 0,6400 га  (Код 03.05 за КВЦПЗ)  для будівництва та  

обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування, 

яка розташована за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 34, м. Олевськ, 

Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:01:028:0049.  

3. «МІСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування будівель закладів культурно-
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просвітницького обслуговування, відповідно до чинного законодавства; 

4. «МІСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у відповідності 

до вимог Земельного кодексу України. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія                   VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки  

 

       Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок, керуючись, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 57 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 22, 79
1
,125,126 та п. 21 Х Розділу Перехідних положень 

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

Україні та  враховуючи рекомендації  постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення (за межами населених 

пунктів (с. Жубровичі)) на території Олевської міської ради Житомирської 

області з урахуванням Перспективного плану формування території громад 

Житомирської області, затвердженого розпорядженням КМУ від 15.04.2020  

року № 481-р, комунальної власності, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) загальною 

площею 0,3125 га, кадастровий номер 1824481600:04:000:0888 (с. Жубровичі), 

розробник ФОП МАТЮШЕНКО С.В. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення (за межами населених 

пунктів (c. Рудня-Бистра)) на території Олевської міської ради Житомирської 

області з урахуванням Перспективного плану формування території громад 

Житомирської області, затвердженого розпорядженням КМУ від 15.04.2020  

року № 481-р, комунальної власності, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) загальною 

площею 1,3213 га, кадастровий номер 1824486200:09:000:0363 (с. Рудня-

Бистра), розробник ФОП МАТЮШЕНКО С.В. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення (за межами населених 

пунктів (с. Варварівка)) на території Олевської міської ради Житомирської 

області з урахуванням Перспективного плану формування території громад 

Житомирської області, затвердженого розпорядженням КМУ від 15.04.2020  



ПРОЄКТ 

року № 481-р, комунальної власності, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) загальною 

площею 5,2641 га, кадастровий номер 1824486200:07:000:0063 (с. Варварівка, 

розробник ФОП МАТЮШЕНКО С.В. 

4. Олевській міській раді в місячний термін зареєструвати право власності на 

земельні ділянки відповідно до чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

Міський голова                              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про передачу безоплатно у спільну  

часткову власність земельної ділянки  

комунальної власності для будівництва і  

обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка). 
 

     Розглянувши  заяву громадянки ******, в тому числі  законного 

представника неповнолітніх дітей ******та ******, які проживають за адресою: 

вул. ******, 39а, с. Сердюки, Коростенського р-ну, Житомирської області про 

передачу безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки 

комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), керуючись ст. 144 

Конституції України, ст. ст. 12, 40, 81,86, 87, 116, 118, 121 Земельного кодексу 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

 

1. Передати ******, ******та ******безоплатно у спільну часткову власність 

земельну ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 

02.01 за КВЦПЗ), площею 0,2500 га, кадастровим номером 

1824482800:05:014:0009, яка розташована за адресою: вул. ******, 39а, с. 

Сердюки, Коростенського р-ну, Житомирської області;  

2. Зобов’язати ******, в тому числі законного представника неповнолітніх 

дітей ******та ******зареєструвати право власності на земельну ділянку згідно 

до чинного законодавства. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 
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   Міський голова                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія                          VІІІ скликання

  

від 04.02.2021 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності 

 

Розглянувши заяву ЖИТОМИРСЬКОЇ ТОВАРНОЇ 

АГРОПРОМИСЛОВОЇ БІРЖІ, зареєстрованої за адресою: проспект 

Незалежності, 91/1,  м. Житомир, код ЄДРПОУ 30736919 про надання дозволу 

на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності несільськогосподарського  призначення, рішення І сесії 

Олевської міської ради  VІІІ скликання від 08.12.2020 року №21 «Про 

реорганізацію Радовельської сільської ради Олевського району Житомирської 

області шляхом приєднання до Олевської міської ради та утворення 

Радовельського старостинського округу Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області», керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 Земельного 

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

«Про  місцеве  самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати ЖИТОМИРСЬКІЙ ТОВАРНІЙ АГРОПРОМИСЛОВІЙ БІРЖІ дозвіл 

на виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності  несільськогосподарського призначення, площею 0,1780 

га, для будівництва та обслуговування закладів освіти (Код за КВЦПЗ 03.02) 

загальною площею 0,1780 га, кадастровим номером 1824486001:04:005:0158, 

яка розташована за адресою: вул. Київська, 11, с. Радовель, Коростенського р-

ну, Житомирської обл.; 

2. Внести зміни в ДОГОВІР про підготовку лотів до продажу на земельних 

торгах (аукціоні) та проведення земельних торгів (аукціону) від 01 жовтня 2020 

року, а саме замінити сторону шляхом укладання додаткової угоди про заміну 

сторони в договорі: організатора «Радовельську сільську раду Олевського 
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району Житомирської області на Олевську міську раду Житомирської області», 

проєкт Додаткової угоди до договору додається.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

                                                                                        Додаток 

до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 04.02.2021 року №   «Про надання дозволу 

на виготовлення звіту про експертно грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності» 

 

 

                                                                                      Додаткова угода  

 

До договору про підготовку лотів до продажу на земельних торгах (аукціоні) та проведення 

земельних торгів від 01 жовтня 2020 року 

 

м. Олевськ 

                                                                                                                                                «          »________________2021 р. 

 

Житомирська товарна агропромислова біржа, в особі генерального директора Іванченка Ярослава 

Станіславовича, який діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець) з однієї сторони, та Олевська міська рада, в особі 

міського голови Лисицького Сергія Івановича, яка діє згідно Закону України «Про місцеве самоврядування» (далі - 

Організатор) з другого боку, які разом іменуються «СТОРОНИ», враховуючи, що відповідно до рішення І сесії VІІІ 

скликання Олевської міської ради від 08.12.2020 року № 21 «Про реорганізацію Радовельської сільської ради 

Олевського району Житомирської області та утворення Радовельського старостинського округу Олевської 

міської територіальної громади», Олевська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків 

Радовельської сільської ради, Олевського району Житомирської області , уклали цю Додаткову угоду про 

наступне: 

1.В преамбулі та у тексті укладеного договору «Радовельську сільську раду Олевського району Житомирської 

області, код ЄДРПОУ 04343620» в усіх відмінках замінити на «Олевську міську раду Житомирської області, код 

ЄДРПОУ 04343470». 

2. У розділі «Предмет договору», п. 1.2 викласти у новій редакції: «Виконавець проводить за адресою: Житомирська 

обл., м. Олевськ, вул. Свято-Миколаївська, 4, продаж на земельних торгах (аукціоні) належної Організатору земельної 

ділянки, за стартовою ціною визначеною експертною грошовою оцінкою земельної ділянки, (далі – земельна ділянка), 

за найвищу ціну, яка буде запропонована в ході торгів учасниками аукціону, а Організатор зобов’язується укласти 

договір купівлі-продажу земельної ділянки з переможцем аукціону і передати йому продану земельну ділянку.». 

3.У розділі Договору «Реквізити та підписи сторін» реквізити Організатора викласти у новій редакції: «Організатор:  
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Олевська міська рада, вул. Володимирська, 2, м. Олевськ, Житомирської області, код ЄДРПОУ 04343470». 

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

5. Ця Додаткова угода є невід’ємною складовою частиною Договору від  01.10.2020 р. , набирає чинності з моменту її 

підписання Сторонами. 

6. Угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони. 

                                                              

                                                                                       Реквізити сторін 

Організатор: 

            Олевська міська рада 

 

            Адреса: Житомирська область 

            м.Олевськ, вул. Володимирсьька, 2, 

            код ЄДРПОУ 04343470, 

            р/р____________________________ 

            в________________МФО_________ 

            тел.___________________________ 

              

    

             

Виконавець: 

Житомирська товарна  

агропромислова біржа 

 

Адреса: 10001, м. Житомир, 

проспект Незалежності, 91/1, 

Код ЄДРПОУ: 30736919 

р/р № 26506455 в ПАТ «ПУМБ» 

МФО 334851 

тел. (0412) 413-309, 413-311, 

e-mail: ztapb@ukr.net 

                                               

                                                                                   Підписи сторін 

___________________ С. Лисицький  

         М. П.  

  

                           _________________Я. Іванченко 

                           М. П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про надання  дозволу на виготовлення 

звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності  

 

Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, 4, м. Олевськ, 

Коростенського району, Житомирської області про надання дозволу на 

виготовлення звіту про експертну грошову оцінку на земельну ділянку 

комунальної власності несільськогосподарського призначення керуючись  ст. 

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

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл ******  на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського  

призначення площею  0,0452 га, з метою надання у власність шляхом викупу 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ)  

розташованої за адресою: вул. ******, 1-а, м. Олевськ, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824455100:01:032:0123. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

 

Міський голова                                                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 
 

 

 

 



ПРОЄКТ 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія                    VІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про затвердження звіту про експертну  

грошову оцінку земельної ділянки  

комунальної власності 

несільськогосподарського призначення 

 

 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТА», код ЄДРПОУ 31816607, зареєстрованого за 

адресою: пров. Промисловий, 26, м. Олевськ, Коростенський район, 

Житомирська область про затвердження звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки керуючись ст.128 Земельного Кодексу України, Законом 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІТА» звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної 

власності  несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0333 га, 

яка розташована за адресою: пров. Промисловий, 26, м. Олевськ, 

Коростенський район, Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 

23 530 грн. (двадцять три тисячі п’ятсот тридцять гривень 00 копійок) (без 

ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 70,66 грн. (сімдесят 

гривень 66 коп.) (без ПДВ), яка перебуває у користуванні на умовах оренди, та 

має цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(Код 03.07 за КВЦПЗ).    

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки 

комунальної власності, яка розташована за адресою: пров. Промисловий, 26, м. 

Олевськ, Коростенський район, Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:01:032:0090  між міською радою та ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТА», за ціною 23 530 грн. (двадцять 

три тисячі п’ятсот тридцять гривень 00 копійок) (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. 

земельної ділянки становить: 70,66 грн. (сімдесят гривень 66 коп.) (без ПДВ).  



ПРОЄКТ 

3. Припинити дію договору оренди землі  від 12  січня 2007 року укладеного з 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТА» стосовно 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

1824455100:01:032:0090, загальною площею 0,0333 га, розташованої за 

адресою: пров. Промисловий, 26, м. Олевськ, Коростенський район, 

Житомирська область. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

           
                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ІІІ сесія                   VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про вилучення земельної ділянки  

та надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва  

та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

  

 

   Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: ******, 91, с. Варварівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. про вилучення земельної ділянки та 

******, проживає за адресою: вул. ******, 84, кв.5, с. Варварівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. 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) (Код 02.01 за КВЦПЗ)  керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 

118, 121, 122,140 Земельного кодексу України,ст. ст.8, 50 Закону України «Про 

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

керуючись пунктом 2 Розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України № 497-VIII від 02.06.2015 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку 

погодження документації із землеустрою» та враховуючи висновок постійної 

комісії з питань  містобудування, архітектури та землекористування, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Вилучити у громадянки ******земельну ділянку надану рішенням №12 

Руднє-Бистрянської сільської ради народних депутатів Олевського району 

Житомирської області від 15.04.1994 року «Про виділення земельних ділянок 

під індивідуальне житлове будівництво»   загальною орієнтовною площею 0,25 

га, розташованої за адресою: вул. ******, 11, с. Варварівка, Олевського р-ну, 

Житомирської обл. (змінений номер на Травнева, 13).  



ПРОЄКТ 

Земельну ділянку долучити до земель запасу міської ради. 

2. Громадянці ******надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), із 

земель житлової забудови, загальною орієнтовною площею 0,25 га, 

розташованої за адресою: вул. ******, 13, с. Варварівка, Коростенський р-н, 

Житомирська обл.; 

3. Громадянці ******, в місячний термін, звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою. 

4.  Громадянці ******розроблений  проєкт землеустрою в установленому 

законом порядку, з моменту його виготовлення  в місячний термін  подати на 

розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.    

5. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є 

комерційним ризиком замовника. 

6. В разі не вжиття заходів з боку громадян щодо розроблення проєкту 

землеустрою стосовно відведення земельної ділянки  та набуття права власності 

на земельну ділянку на протязі одного року, з моменту  надання такого дозволу, 

вказане рішення вважається не виконаним та втрачає чинність. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

Міський голова                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни  

цільового призначення та передачі  

у користування на умовах оренди 

 

     Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, 29, с. Рудня-

Хочинська, Коростенського району, Житомирської області про розроблення 

проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди земельної ділянки комунальної власності, 

керуючись   ст. 12, 95, 96, Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25,50 

Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 
 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ******  на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення 

та передачі у користування на умовах оренди, кадастровий номер 

1824487600:02:000:0451, загальною площею 0,5 га,  розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного пункту с. 

Рудня-Хочинська, із цільового призначення землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ)  

на цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 

11.03 за КВЦПЗ). 

2. ******, звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню документації із землеустрою. 



ПРОЄКТ 

3. ******, проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою зміни цільового призначення, погоджений у встановленому 

законодавством  порядку подати на чергову сесію міської ради для 

затвердження. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

  

 

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). 

 

 

Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, 17, м. Олевськ, 

Коростенського району, Житомирської області про  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), 

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 рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл, ******, на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) із 

земель житлової забудови, загальною орієнтовною площею 0,17 га, 

розташованої за адресою: вул. ******, с. Варварівка, Коростенського р-ну, 

Житомирської обл.; 

2. Громадянину, ******, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою.   

3. Громадянину, ******, проєкт землеустрою погоджений в установленому 

законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та затвердження 

чергової сесії міської ради.    



ПРОЄКТ 

4. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ                     

 

     
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки з  

метою зміни цільового призначення та 

передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства 
  

    Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, 8а, с. 

Жубровичі, Коростенського району, Житомирської області 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 з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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, кадастровим номером 

1824481600:06:000:0381, загальною площею 2,0000 га,  розташованої на 

території Олевської міської ради  Житомирської області за межами населених 

пунктів, розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В. 

2. Передати громадянці, ******, безоплатно у власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства (код 01.03 за КВЦПЗ), 

кадастровим номером 1824481600:06:000:0381, загальною площею 2,0000 га,  

розташованої на території Олевської міської ради  Житомирської області за 

межами населених пунктів. 

3. Зобов’язати громадянку, ******, в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

4. Попередити громадянку, ******, про заборону використання земельної 

ділянки до реєстрації права власності та змінни цільового призначення 

земельної ділянки. 
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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 голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

Міський голова                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 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:  

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 11А, с. Сущани, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 25, смт. Дружба, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 7, кв.4, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.;   

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 110, с. Кам’янка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.;  

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

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 32, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 

12, 40, 81, 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 з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
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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 голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ           

 

                                                                                                                                
                                                                   Додаток 

до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 04.02.2021 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)» 

 

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, 141м.’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарсько

го   будівель 

і  споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 
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2 ****** ****** ****** 0,1500 0,1500 

3 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

4 ****** ****** ****** 0,1800 0,1800 

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

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

 

Начальник відділу землекористування 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

   

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

         Розглянувши заяви громадян:  

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 11, м. Олевськ, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 31, кв.3, м. Рівне; 

- Ковальчук Олени Іванівни, проживає за адресою: вул. Лісова, 26, м. 

Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 11а, с. Хочине, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 338 км., м. Новоград-

Волинський, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 24, с. Кишин, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 1А, с. Майдан, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 68, с. Радовель, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 8, с. Кишин, Коростенського р-

ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 23, с. Кишин, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 8, с. Корощине, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 23, кв.1, м. Боярка, Києво-

Святошинського р-ну, Київської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 3, кв.1, смт. Ємільчине, 

Новоград-Волинського р-ну, Житомирської обл.; 
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- ******, проживає за адресою: вул. ******, 14, м. Олевськ, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.;  

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 14, кв.1, с. Соснівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 25, с. Хочине, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 6, с. Хочине, Коростенського р-

ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 63, с. Покровське, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 27, с. Варварівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 16, с. Радовель, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 8, с. Рудня-Хочинська, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 82, кв.12, с. Варварівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

місцевості) з метою передачі безоплатно у власність, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 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 з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, 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). 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка).  

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 даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 
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Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ                     
 

                                                                              

                                                                                             Додаток 

до рішення  ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від  04.02.2021 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)» 

 

 

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). 

 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 145м.’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

житлово

го 

будинку 

господа

рських 

будівель    

і споруд, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ****** ****** ****** 0,0693 0,0693 1824455100:01:031:0104 

2 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484003:01:001:0011 

3 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 1824455100:01:009:0004 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487601:03:004:0027 

5 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824485601:07:028:0005 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484001:11:011:0031 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824485601:07:016:0008 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824486001:04:003:0086 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484001:11:005:0024 

10 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484001:11:009:0033 

11 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824486203:11:003:0026 

12 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824488001:04:002:0027 
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13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824483201:05:004:0030 

14 ****** ****** ****** 0,0724 0,0724 1824455100:02:013:0016 

15 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487204:14:003:0136 

16 ****** ****** ****** 0,2200 0,2200 1824487601:03:004:0030 

17 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487601:03:004:0032 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484401:11:006:0022 

19 ****** ****** ****** 0,2091 0,2091 1824486202:05:004:0072 

20 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824486001:04:007:0062 

21 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487604:04:004:0010 

22 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824486202:05:004:0070 

 

Начальник відділу землекористування 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 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: 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 12, с. Замисловичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: пров. ******, 1, с. Хочине, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: пров. ******, 1, с. Хочине, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 20Г, с. Кам’янка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 20Г, с. Кам’янка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 49, кв.6, с. Лопатичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 82, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 11, с. Сущани, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

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

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

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

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 
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- ******, проживає за адресою: вул. ******, с. Майдан-Копищенський, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 26, с. Лопатичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: ******, 26, с. Лопатичі, Коростенського р-

ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 62Б, с. Копище, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.;  

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 7, кв.4, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 24в, с. Кам’янка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 24в, с. Кам’янка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 23, с. Сердюки,  

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 35, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 19, с. Замисловичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 19, с. Замисловичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 8, с. Майдан, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 8, с. Майдан, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 15, с. Кам’янка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 11, с. Рудня-Хочинська, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 11, с. Рудня-Хочинська, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 21, с. Сердюки, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 21, с. Сердюки, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 48, с. Кишин, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 71, с. Стовпинка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 32, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

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

обл.; 

про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 
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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 

містобудування, архітектури та землекористування, 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 проєктів із 

землеустрою.   

3. Громадянам, згідно додатку, проєкти землеустрою погоджені в 

установленому законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради.    

4. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ                     

 

     
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                        Додаток 

до рішення ІІІ сесії міської ради  VІІІ скликання від 

04.02.2021 №   «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. 

 
     Для Для Для Для 
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№ 

п/п 

 

 

Прізвище, 150м.’я, по 

батькові 

 

 

Місце проживання 

 

Адреса земельної ділянки 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

будівницт

ва та 

обслугову

вання  

150итлово

го 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

індивідуа

льного 

садівницт

ва,  

га 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

будівницт

ва 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,1600 0,1600 - - - 

2 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

3 ****** ****** ****** 0,5500 - - 0,5500 - 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

5 ****** ****** ****** 0,1500 - - 0,1500 - 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

7 ****** ****** ****** 0,5100 - - 0,5100 - 

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

9 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

10 ****** ****** ****** 0,0200 - 0,0200 - - 

11 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

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

13 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 - 

14 ****** ****** ****** 0,2100 0,2100 - - - 

15 ****** ****** ****** 0,0700 - 0,0700 - - 

16 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

17 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

19 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 - 

20 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 
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21 ****** ****** ****** 0,1700 - - 0,1700 - 

22 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

23 ****** ****** ****** 0,1700 - - 0,1700 - 

24 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 - 

25 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

26 ****** ****** ****** 0,2200 - - 0,2200 - 

27 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

28 ****** ****** ****** 1,7000 - - 1,7000 - 

30 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 - 

31 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

32 ****** ****** ****** 0,0700 - 0,0700 - - 

33 ****** ****** ****** 0,0300 - 0,0300 - - 

 

 
Начальник відділу землекористування 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

для індивідуального садівництва, для ведення  

особистого селянського господарства та для будівництва  

індивідуальних гаражів. 

 

Розглянувши заяви громадян:  

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 11а, с. Хочине, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 78, кв.7, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 51, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 2А, с. Будки, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 2А, с. Будки, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 4, кв.91, м. Олевськ, 

Коростенський р-н, Житомирська обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 43а, с. Сердюки, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 43а, с. Сердюки, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 58, с. Замисловичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 12, с. Варварівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 73/1, кв.164, м. Київ; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 56, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 
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- ******, проживає за адресою: вул. ******, 338 км., м. Новоград-

Волинський, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 19, кв.1, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 95, с. Варварівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 7, с. Варварівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 24, с. Кишин, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 11, с. Юрове, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: пров. ******, 1, с. Кишин, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 29, с. Варварівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 8, с. Кишин, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 22, с. Сущани, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 4, с. Жубровичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 4, с. Жубровичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 31, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 13, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 23, с. Кишин, 

Коростенський р-н, Житомирська обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 14, кв.1, с. Соснівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 17, кв.15, м. Одеса; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 17, кв.15, м. Одеса; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 6, кв.8, смт. Новоозерянка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 6, кв.8, смт. Новоозерянка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 5, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 59-а, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 51Б, с. Жубровичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 29, с. Радовель, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 
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- ******, проживає за адресою: вул. ******, 39, с. Радовель, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 95, смт. Холми, 

Крюківського р-ну, Чернігівської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 6, с. Радовель, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 91, с. Радовель, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 16А, с. Пояски, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 38, с. Радовель, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 65, с. Радовель, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 57, с. Радовель, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 8, с. Пояски, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 9, с. Пояски, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ****** 16, с. Пояски, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 8, с. Радовель, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ****** 1, с. Пояски, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 11, с. Пояски , 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 77, с. Радовель, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 9а, с. Соснівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 6, с. Хочине, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 21, с. Майдан, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: пров. ******, 7А, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 19, с. Артинськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 82, кв.12, с. Варварівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

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 
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особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів  керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу 

України ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), для індивідуального 

садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) та для будівництва індивідуальних гаражів 

(Код 02.05 за КВЦПЗ). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, для 

ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання земельної 

ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання земельних 

ділянок. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ         

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Додаток 

до рішення ІІІ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 04.02.2021 року №  «Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів»  
 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва,  для ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів. 
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№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 156м.’я, 

по батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва   і 

обслугов

ування 

156м.

156истог

о 

будинку, 

господар

ських 

будівель 

і споруд 

(присади

бна 

ділянка), 

га 

Для 

індивіду

ального 

садівни

цтва, га 

Для 

ведення 

156м.

156исто

го   

селянсь

кого 

господа

рства, га  

Для 

будівни

цтва 

індивід

уальни

х 

гаражів

, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 1824487601:03:004:0029 

2 ****** ****** ****** 0,0034 - - - 0,003

4 

1824455100:01:039:0038 

3 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:02:024:0107 

4 ****** ****** ****** 0,6000 - - 0,6000 - 1824484402:08:002:0011 

5 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824484402:08:002:0010 

6 ****** ****** ****** 0,0034 - - - 0,003

4 

1824455100:01:027:0072 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824482800:05:014:0014 

8 ****** ****** ****** 0,6000 - - 0,6000 - 1824482800:05:014:0013 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824482401:04:001:0052 

10 ****** ****** ****** 0,1848 0,1848 - - - 1824486202:05:005:0012 

11 ****** ****** ****** 0,1500 0,1500 - - - 1824486202:05:005:0011 

12 ****** ****** ****** 0,0866 - 0,0866 - - 1824455100:02:015:0028 

13 ****** ****** ****** 0,2476 - - 0,2476 - 1824485601:07:028:0006 

14 ****** ****** ****** 0,0447 - 0,0447 - - 1824455100:01:006:0077 

15 ****** ****** ****** 0,1500 0,1500 - - - 1824486202:05:005:0010 

16 ****** ****** ****** 0,1212 0,1212 - - - 1824486202:05:005:0009 

17 ****** ****** ****** 0,3652 - - 0,3652 - 1824484001:11:011:0030 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824488001:04:002:0026 

19 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:001:0043 
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20 ****** ****** ****** 0,1566 0,1566 - - - 1824486202:05:005:0013 

21 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 1824484001:11:005:0023 

22 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486801:02:002:0105 

23 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824481601:05:004:0071 

24 ****** ****** ****** 0,1500 - - 0,1500 - 1824481601:05:004:0070 

25 ****** ****** ****** 0,0827 - 0,0827 - - 1824455100:01:017:0139 

26 ****** ****** ****** 0,0388 - 0,0388 - - 1824455100:01:019:0211 

27 ****** ****** ****** 0,7000 - - 0,7000 - 1824484001:11:009:0034 

28 ****** ****** ****** 0,2931 - - 0,2931 - 1824487204:14:003:0135 

29 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 1824486401:02:007:0047 

30 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 - 1824486401:02:007:0046 

31 ****** ****** ****** 0,1500 0,1500 - - - 1824456000:05:001:0020 

32 ****** ****** ****** 0,1467 - - 0,1467 - 1824456000:05:001:0019 

33 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:01:034:0172 

34 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:02:046:0068 

35 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 - 1824481601:05:011:0105 

36 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:005:0161 

37 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:005:0162 

38 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:005:0163 

39 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:008:0077 

40 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:006:0030 

41 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486003:01:001:0016 

42 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:005:0160 

43 ****** ****** ****** 0,2023 0,2023 - - - 1824486001:04:006:0031 

44 ****** ****** ****** 0,2000 0,2000 - - - 1824486001:04:005:0159 
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45 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:006:0032 

46 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486003:01:003:0021 

47 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486003:01:002:0020 

48 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:004:0075 

49 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486003:01:005:0002 

50 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486003:01:003:0022 

51 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486001:04:006:0033 

52 ****** ****** ****** 0,0659 - 0,0659 - - 1824455100:01:003:0100 

53 ****** ****** ****** 0,3500 - - 0,3500 - 1824487601:03:004:0031 

54 ****** ****** ****** 0,1200 - - 0,1200 - 1824485601:07:028:0007 

55 ****** ****** ****** 0,1016 - 0,1016 - - 1824455100:02:024:0109 

56 ****** ****** ****** 0,2392 0,2392 - - - 1824487201:09:003:0069 

57 ****** ****** ****** 0,1250 - - 0,1250 - 1824486202:05:004:0071 

  

Начальник відділу землекористування 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у спільну часткову власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

Розглянувши спільну заяву громадян ******, проживає за адресою: вул. 

******, 82, м. Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської області та ******, 

проживає за адресою: вул. ******, 82, м. Олевськ, Коростенського р-ну, 

Житомирської області про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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

безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 12, 40, 81,86, 87, 116, 118, 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 рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам ******та ******, на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) із земель житлової забудови за 
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адресою: вул. ******, 82, м. Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська 

область  загальною орієнтовною   площею 0,1000 га. 

2. ******  та ******, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної 

документації із землеустрою.  

3. ******та ******, 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 голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

   Міський голова                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 04.02.2021 року 

 

  

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у спільну часткову власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

       Розглянувши спільні заяви громадян:   

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 12а, с. Варварівка, 

Коростенського р-ну, Житомирської області та ******, проживає за 

адресою: вул. ******, 12, с. Варварівка, Коростенського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 21, с. Майдан, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл. та ******, проживає за адресою: вул. ******, 21, 

с. Майдан, Коростенського р-ну, Житомирської обл; 

про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

місцевості) з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та надані документи, на підставі ст.ст. 8, 20, 22, 

25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 86, 87, 116, 118, 121, 

122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні та  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам ******та ******технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

спільну часткову власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ) загальною площею 0,2500 га  за адресою: вул. ******, 12а, с. 
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Варварівка, Коростенський р-н, Житомирська область, кадастровий номер 

1824486202:05:001:0162. 

1.1 Надати громадянам ******та ******безоплатно у спільну часткову 

власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ). 

1.2. Зобов’язати громадян ****** та ******в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 

2. Затвердити громадянам ******та ******технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

спільну часткову власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ) загальною площею 0,2500 га , розташованої за адресою: вул. ******, 

21, с. Майдан, Коростенський р-н, Житомирська область, кадастровий номер 

1824485601:07:028:0009. 

2.1 Надати громадянам ******та ******безоплатно у спільну часткову 

власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ). 

2.2. Зобов’язати громадян  ******та ******в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 


