
 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

П Р О Т О К О Л 

чергового засідання виконавчого комітету 

 
від 11.02.2021 року        м. Олевськ 

 

Присутні: 

Міський голова       Сергій Лисицький 

Секретар ради        Сергій Мельник 

 

Керуючий справами виконавчого комітету Володимир 

Дворецький 

 

Заступники міського голови     Василь Ковальчук 

          Юрій Данюк 

          Сергій Гончар 

             

      
Члени виконкому: Бабич Лариса, Буднік Наталія, Гергало Олександр, 
Горпиніч Наталія, Загорулько Світлана, Кайданович Володимир, Ковальчук 
Тетяна, Кондратовець Олена, Корнійчук Олександр, Кравченко Микола, 
Куковякін Вячеслав, Михайлець Михайло, Мойсієнко Марія, Назарчук Надія, 
Невойт Микола, Ратушинський Валентин, Талах Ігор, Турбал Володимир, 
Хомутовська Ольга, Хомутовський Анатолій, Чорна Інна. 
 Запрошені: начальники відділів та управлінь міської ради, місцеві 
засоби масової інформації 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /28. Про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади за 2020 рік. 

Інформує: Горпиніч К. О. - т.в.о. обов’язки начальника фінансового управління 

міської ради.   

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

ТГ. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

3. /30. Про представлення до звання «Мати-героїня».  



Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

4. /31. Про затвердження калькуляції. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

5. /32. Про затвердження розпорядження міського голови.  

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

6. /33. Про затвердження переліку святкових заходів та пам’ятних дат. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

7. /34. Про впорядкування використання службового легкового автотранспорту 

міської ради на 2021-2022 роки. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

8./35. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.04.2020 р. № 

48 «Про скасування оплати за здійснення виїзної торгівлі в м. Олевську у 

період карантину, пов’язаного з епідемією вірусу COVID-19». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

9. /36. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.04.2012 р. 

№95 «Про встановлення плати за видачу довідок населенню». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

10. /37. Про відкриття інклюзивної групи в Радовельському дошкільному 

навчальному закладі №20. 

 Інформує: Данюк Ю. М. – заступник міського голови. 
 

11.  /38. Про утворення опікунської ради Олевської міської територіальної 

громади та її персонального складу. 

Інформує: Скумін Н.А. - т.в.о. начальника Служби у справах дітей Олевської 

міської ради. 

 

12. /39. Про утворення комісії з питань захисту прав дитини Олевської  міської 

територіальної громади та її персонального складу. 

Інформує: Скумін Н.А. - т.в.о. начальника Служби у справах дітей Олевської 

міської ради. 

 

13. /40. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному обліку.  



Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

14./41.  Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на квартирному 

обліку. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

15. /42. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов.   

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

16. /43. Про затвердження квартирної черги  громадян, які перебувають на  

соціальному квартирному обліку Олевської міської ради. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

17. /44. Про затвердження квартирної черги громадян, які перебувають на 

обліку як такі, що потребують  поліпшення житлових умов. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

18. /45. Про  затвердження списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення  житлових умов та 

перебувають на квартирному обліку Олевської міської ради. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

19. /46. Про надання статусу службового житла квартирам, які є комунальною 

власністю Олевської міської ради.  

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

20. /47. Про надання статусу службового житла квартирі №1 по 

пров.Промисловій,8 м.Олевськ, Житомирської області. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

21. /48. Про   визначення величини опосередкованої  вартості найму (оренди) 

житла на території Олевської міської територіальної громади  на одну  особу за 

I квартал 2021р. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 
 

22./49. Про створення житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб 

та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщеним особам. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

23. /50. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим 

громадянам Олевської міської територіальної громади. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 



24. /51. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «Олевському 

орендному підприємству теплових мереж».  

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

25. /52. Про визначення видів робіт на 2021 рік для засуджених та 

правопорушників, які будуть відбувати громадські роботи та Погодження 

переліку об`єктів та видів громадських робіт. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

   

26. /53. Про погодження переліку об’єктів та видів робіт на 2021 рік для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно корисних робіт.  

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

27./54.  Про корегування тарифів на послуги з централізованого водопостачання 

та водовідведення ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж». 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

28. /55. Про надання дозволу на розміщення реклами.  

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

29. /56. Про погодження зони відпочинку. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

30. /57. Про облаштування автомобільної  парковки. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

31. /58. Про  присвоєння та  зміну адрес об’єктам нерухомого майна 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

32. /59. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

33. /60. Про надання дозволу на створення об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку «ВИШИВАНКА-Олевськ». 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

34. /61. Про надання дозволу на збір вихідних даних Дубченку Є.Є. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

35. /62. Про надання дозволу на збір вихідних даних Луньковій Н.Ф.  

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

36. /63. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки тимчасової споруди. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

37. /64. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 



Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Про виконання міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади за 2020 рік. 

Інформує: Горпиніч К. О. - т.в.о. обов’язки начальника фінансового управління 

міської ради.   

  
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 28 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2.Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ТГ. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 29 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про представлення до звання «Мати-героїня».  

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 30 додається/ 

 

СЛУХАЛИ:4. Про затвердження калькуляції. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 31 додається/ 

 

СЛУХАЛИ:5. Про затвердження розпорядження міського голови.  

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 32 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження переліку святкових заходів та пам’ятних 

дат. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 



      / Рішення № 33 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про впорядкування використання службового легкового 

автотранспорту міської ради на 2021-2022 роки. 

Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 34 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8.Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

03.04.2020 р. № 48 «Про скасування оплати за здійснення виїзної торгівлі в 

м. Олевську у період карантину, пов’язаного з епідемією вірусу COVID-

19». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 35 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 

18.04.2020 р. № 95 «Про встановлення плати за видачу довідок населенню». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 36 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про відкриття інклюзивної групи в Радовельському 

дошкільному навчальному закладі №20. 

 Інформує: Данюк Ю. М. – заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 37 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 11.  Про утворення опікунської ради Олевської міської 

територіальної громади та її персонального складу. 

Інформує: Скумін Н.А. -  т.в.о. начальника Служби у справах дітей Олевської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 



      / Рішення № 38 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про утворення комісії з питань захисту прав дитини 

Олевської  міської територіальної громади та її персонального складу. 

Інформує: Скумін Н.А. -  т.в.о. начальника Служби у справах дітей Олевської 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 39 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному обліку.  

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 40 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на 

квартирному обліку. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 41 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов.   

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 42 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження квартирної черги  громадян, які 

перебувають на  соціальному квартирному обліку Олевської міської ради. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 43 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження квартирної черги громадян, які 

перебувають на обліку як такі, що потребують  поліпшення житлових 

умов. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 44 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про  затвердження списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення  

житлових умов та перебувають на квартирному обліку Олевської міської 

ради. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 45 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання статусу службового житла квартирам, які є 

комунальною власністю Олевської міської ради.  

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 46 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про надання статусу службового житла квартирі №1 по 

пров.Промисловій,8 м.Олевськ, Житомирської області. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 47 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про   визначення величини опосередкованої  вартості 

найму (оренди) житла на території Олевської міської територіальної 

громади  на одну  особу за I квартал 2021р. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 48 додається/ 

 
 

СЛУХАЛИ: 22. Про створення житлової комісії з обліку внутрішньо 

переміщених осіб 

та надання житлових приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщеним особам. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 49 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність 

окремим громадянам Олевської міської територіальної громади. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 50 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ 

«Олевському орендному підприємству теплових мереж».  

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 51 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про визначення видів робіт на 2021 рік для засуджених та 

правопорушників, які будуть відбувати громадські роботи та Погодження 

переліку об`єктів та видів громадських робіт. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 52 додається/ 

   

СЛУХАЛИ: 26. Про погодження переліку об’єктів та видів робіт на 2021 

рік для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді суспільно корисних робіт.  

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 53 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про корегування тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення ТОВ «Олевське орендне підприємство 

теплових мереж». 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 54 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 28. Про надання дозволу на розміщення реклами.  

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 55 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про погодження зони відпочинку. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 56 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 30. Про облаштування автомобільної  парковки. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 57 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про  присвоєння та  зміну адрес об’єктам нерухомого 

майна 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 58 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 59 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про надання дозволу на створення об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «ВИШИВАНКА-Олевськ». 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 60 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 34. Про надання дозволу на збір вихідних даних Дубченку Є.Є. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 61 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про надання дозволу на збір вихідних даних Лунковій Н.Ф.  

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 62 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки 

тимчасової споруди. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 63 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

Інформує: Гончар С. А. – заступник міського голови. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 27 

      / Рішення № 64 додається/ 

 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

 

 

  



                                                   

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 28 

 

Про виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної  

громади за 2020 рік  

  
       Заслухавши та обговоривши інформацію про виконання міського 

бюджету  Олевськоїи міської об’єднаної  територіальної за 2020 

рік,  відповідно  до  статті  28  Закону  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет міської ради 

 ВИРІШИВ: 

  

1. Інформацію  про  виконання  міського  бюджету  Олевської міської 

об’єднаної  територіальної за 2020 рік  взяти  до відома. 

2. Звіт про виконання міського бюджету Олевської міської об’єднаної  

територіальної за  2020 рік   згідно з додатком подати на розгляд міської ради. 

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

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

  
 

 

Міський голова                              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

http://old.zt-rada.gov.ua/data/files/new/2017/%D0%92%D0%9A%202016%20-%2010.01.2017.xls


Інформація 

 про виконання бюджету Олевської міської  територіальної громади за 

2020 рік 

       В 2020 році виконання бюджету по доходах та видатках відбувалося в 

умовах обмежувальних заходів пов»язаних з запобіганням поширенню COVID-

19. 

      Бюджет Олевської міської  територіальної громади за 2020 рік виконаний в 

цілому: 

 по доходах – 284 389,0 тис.грн.; 

 по видатках - 289 078,8 тис.грн.; 

 по фінансуванню  - (- 4 689,8) тис.грн.  

Власні доходи складають 112 096,9 тис.грн. або 41 відсотків, решта 59 

відсотки – це трансферти з державного бюджету та місцевих бюджетів. 

Доходи 
До загального фонду  міського бюджету надійшло власних доходів 106 

404,1 тис.грн., що становить 104,8 відсотка до затвердженого (з урахуванням 

змін) плану на 2020 рік або на  4 953,7 тис.грн. більше.        

Забезпечено виконання по 29 джерелах надходжень з 31 затверджених з 

урахуванням внесених змін, за рахунок яких у 2020 році формувався загальний 

фонд  бюджету Олевської міської  територіальної громади.   До факту 2019 

року доходи збільшилися на  9 571,2 тис.грн. (9,8%). 

 

Структура доходів 
     51 232,2 тис.грн. або 48,1 відсотка у доходах загального фонду становить 

ПДФО, порівняно з 2019 роком надходження збільшились на 4 302,0 тис.грн. 

Надходження ресурсних платежів становить 20455,1 тис.грн. або 19,2 відсотка 

від загальної суми доходів,  порівняно з 2019 роком надходження збільшились 

на 5 477,0 тис.грн. (рентна плата за використання лісових ресурсів, води, за 

надра). Надходження єдиного податку становить 15545,2 тис.грн. або 14,6 

відсотка від загальної суми доходів, порівняно з 2019 роком надходження 

збільшились на 989,8 тис.грн. 

     11 977,2 тис.грн., а це 11,2 відсотка від загальної суми надходжень, міський 

бюджет отримав від надходження податку на майно, менше на  511,4 тис.грн. 

до попереднього року (податок на нерухоме майно, земельний податок, 

орендна плата за землю). 5 017,8 тис.грн. або 4,7 відсотків від загальної суми 

надходжень міський бюджет отримав від надходжень акцизного податку,  в 

порівнянні з 2019 роком зменшився на 622,4 тис.грн.  

2 176,6 тис.грн. або 2,0 відсотка у структурі доходів отримав міський бюджет 

від інших податків та зборів (розміщення тимчасово вільних коштів в 

установах банків, плата за надання адміністративних послуг, надходження від 



орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном, державне мито, інші). 

   До спеціального фонду міського бюджету надійшло власних доходів 5 

692,8 тис.грн., що становить 163,1 відсотка до затвердженого плану на 2020 

рік. У структурі доходів спеціального фонду 81,5 відсотки (4 639,5 тис.грн.) 

становлять власні надходження бюджетних установ та 18,5 (1053,3 тис.грн.)  

відсотка  надходження від продажу землі, надходження коштів пайової участі 

у розвитку інфраструктури населеного пункту, екологічний податок та інші. 

До  доходів  міського  бюджету  за  2020 рік  зараховано    172 292,1 

тис.грн. трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів, а саме:  

 

до загального фонду – 169 046,3 тис.грн., в тому числі: 

 

- базова дотація  - 29 292,8 тис.грн.; 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 6 595,5 тис.грн.; 

- «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» -108351,8 

тис. грн.; 

- «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» – 5936,3 

тис. грн.; 

- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» -    1000,0 

тис. грн.;  

- «Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» - 3839,5 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» – 913,3 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, 

що утворився на початок бюджетного періоду» - 1105,5 тис.грн.; 

- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 596,1 

тис.грн.;  

- «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету » - 2249,2 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції» - 1454,3 тис.грн.; 



- «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що 

утворився на початок бюджетного періоду» - 25,4 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» - 2234,0 тис.грн.; 

- «Інші субвенції з місцевих бюджетів»  - 1724,5 тис. грн.;  

- «Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми «Спроможна 

школа для кращих результатів» за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» - 1438,0 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету» - 634,4 тис.грн.; 

- «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню 

ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» - 1655,7 тис.грн.. 

 

до спеціального фонду – 3 245,8 тис. грн., в тому числі: 

 

- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів» - 679,7 тис.грн; 

- «Інші субвенції з місцевих бюджетів» -  2566,1 тис. грн. 

Видатки 

           Видатки загального фонду міського бюджету за звітний рік склали 252 

531,0 тис.грн. 

        Наявні ресурси міського бюджету спрямовувались, у першу чергу, на 

захищені статті бюджету: це заробітна плата, продукти харчування, 

медикаменти та інші соціальні виплати. 

        У 2020 році з міського бюджету фінансувалась 152 бюджетні установи, в 

яких працювало 2,1 тисяч працівників. На утримання бюджетних установ та на 

фінансування програм і заходів використано 239,6 тис.грн., що на 0,2 

відсотка  або 0,4 тис.грн. більше ніж у 2019 році. 

Структура видатків по галузях: 

  
2020 р. 

До 2019 р. Пит. вага 

+/- % % 

державне управління 22 318,4 +1 629,9 107,9 9,3 

освіта 182 519,8 +19 054,8 111,7 76,2 

охорона здоров’я 14 265,8 - 20 839,6 40,6 6,0 



соцзахист та 

соцзабезпечення 
8 624,1 + 896,6 111,6 3,6 

культура і мистецтво 9 026,8 - 518,8 94,6 3,8 

фізкультура і спорт 2 239,5 +142,7 106,8 0,9 

інші 560,4 +51,1 110,0  0,2 

Р А З О М 239 554,9 + 416,8 100,2 100,0 

Структура видатків за економікою: 

  2020  2019 Пит. вага 

  +/- % 

заробітна плата з нарахуваннями 210 685,4     +28 941,6       87,9 

енергоносії і комунальні 

послуги   
6 279,3    - 369,8         2,6 

інші 

поточні                                       
22 590,2    -28 155,0       9,5 

     Середньомісячний розмір заробітної плати працівників за 2020 рік 

склав 8 031,9 гривні та зріс до 2019 року на 18,2 відсотка. (6 793 грн. у 2019 

році). 

      Необхідно відмітити, що значна сума коштів міського бюджету спрямована 

на капітальні видатки: це зміцнення матеріально-технічної бази установ та 

закладів соціально-культурної сфери, реконструкція та ремонт приміщень та 

інше. Всього за минулий рік використано на капітальні видатки 31 693,9 

тис.грн., що на 8 579,7 тис.грн. менше від попереднього року. У минулому році 

з міського бюджету фінансувалась 21 програма, які затверджені міською радою. 

Видатки за рік склали 24 483,0 тис.грн. 

Детальний звіт в розрізі кодів доходів та кодів програмної класифікації 

додатків у формі таблиці додається. 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



                                                 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 29 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ТГ 

 

Розглянувши заяви громадян Олевської ТГ щодо надання одноразової 

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

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

не перебували, надані документи, враховуючи Положення про порядок надання 

одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням ІІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання  від 04.02.2021 року № 101 «Про 

затвердження Положення «Про порядок надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської територіальної громади», 

протокол комісії по виділенню одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської ТГ від 08.02.2021 року, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на 

поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов'язалася поховати померлого», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 500,00 грн. (п’ятсот) гривень 00 

копійок кожному на поховання громадян: 

1.1.  ******, проживає по вул. ******, 43 в с. Хочине Олевської 

територіальної громади, на поховання чоловіка ******; 

1.2. ******, проживає по вул. ******, 76 в м. Олевськ,  на поховання 

******; 

1.3. ******, проживає по вул. ******, 1 в с. Кишин Олевської 

територіальної громади, на поховання сина ******; 

1.4. ******, проживає по вул. ******, 6 в с. Копище Олевської 

територіальної громади. на поховання брата ******; 

1.5.  ******, проживає по вул. ******, 42 в с. Кам'янка Олевської 

територіальної громади, на поховання брата ******; 

1.6. ******, проживає по вул. ******, 26, кв. 1 в м. Олевськ,  на поховання 

брата ******; 



1.7. ******, проживає по вул. ******, 24 в с. Калинівка Олевської 

територіальної громади, на поховання чоловіка ******; 

1.8. ******, проживає по вул. ******, 14 в м. Олевськ, на поховання сина 

******; 

1.9. ******, проживає по вул. ******, 7 в с. Михайлівка Олевської 

територіальної громади, на поховання батька ******. 

2. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 1000,00 грн. (одна тисяча 

гривень) 00 копійок кожному: 

2.1. ******, проживає по вул. ******, 10 в м. Олевськ; 

2.2. ******, проживає по вул. ******, 1, кв. 2 в с. Зольня Олевської 

територіальної громади; 

2.3. ******, проживає по вул. ******, 29-а в с. Перга Олевської 

територіальної громади; 

2.4. ******, проживає по вул. ******, 6 в с. Лопатичі Олевської 

територіальної громади; 

2.5. ******, проживає  по ******, 5 в с. Хочине  Олевської 

територіальної громади; 

2.6. ******, проживає по вул. ******, 30 в м. Олевськ; 

2.7. ******, проживає по вул. ******, 24 в с. Варварівка Олевської 

територіальної громади; 

2.8. ******, проживає по вул. ******, 55 в м. Олевськ; 

2.9. ******, проживає по пров. ******, 5 б, кв. 2; 

2.10. ******, проживає по вул. ******, 3, кв. 15 в м. Олевськ; 

2.11. ******, проживає по вул. ******, 12, кв, 15 в м. Олевськ; 

2.12. ******, проживає по вул. ******, 21 в с. Варварівка Олевської 

територіальної громади; 

2.13. ******, проживає по вул. ******, 14 в с. Рудня-Хочинська, 14 

Олевської територіальної громади; 

2.14. ******, проживає по вул. ******, 8 в м. Олевськ; 

2.15. ******, проживає по вул. ******, 8 в м. Олевськ; 

2.16. ******, проживає по вул. ******, 86 в с. Зубковичі; 

2.17. ******, проживає по вул. ******, 19, кв. 1 в м. Олевськ. 

3. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 2000,00 грн. (дві тисячі) 

гривень 00 копійок кожному: 

3.1. ******, проживає по вул. ******, 19а, в с. Копище Олевської 

територіальної громади; 

3.2. ******, проживає по вул. ******, 25 в с. Калинівка Олевської 

територіальної громади; 

3.3. ******, проживає по вул. ******, 28 в с. Обище Олевської 

територіальної громади. 

4. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 5000,00 грн. (п’ять тисяч) 

гривень 00 копійок кожному: 

4.1. ******, проживає по вул. ******, 1, кв. 16 в м. Олевськ; 

4.2. ******, проживає по вул. ******, 12-а, в м. Олевськ; 



4.3. ******, проживає по вул. ******, 7 в м. Олевськ; 

4.4. ******, проживає по вул. ******, 12 в с. Радовель Олевської 

територіальної громади; 

4.5. ******, проживає по вул. ******, 18 в с. Озеряни Олевської 

територіальної громади; 

4.6. ******, проживає по вул. ******, 12 в с. Кишин Олевської 

територіальної громади; 

4.7. ******, проживає по вул. ******, 19 в с. Пояски Олевської 

територіальної громади; 

4.8. ******,  прожиає по вул. ******, 2 в с. Тепениця Олевської 

територіальної громади; 

4.9. ******, проживає по вул. ******в с. Жубровичі Олевської 

територіальної громади; 

4.10. ******, проживає по вул. ******, 24 в с. Копище Олевської 

територіальної громади. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради 

Дорош В.В. виділити кошти в сумі 77500 (сімдесят сім тисяч п’ятсот) грн. з 

місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2021 рік. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



                                           

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 30 

 

Про представлення до звання 

«Мати-героїня»  

 

Розглянувши заяву старости Кишинського старостинського округу 

Олевської територіальної громади  Гергала Олександра  про представлення до 

звання «Мати-героїня» жительки села Кишин ******, яка народила та виховала 

п'ятеро дітей до 8-річного віку, керуючись п. 12 розділу 3 Положення про 

почесні звання, затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 року 

№ 476/2001, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адмінстрацією про представлення до почесного звання «Мати-героїня» 

жительки села Кишин Олевської територіальної громади  – ******, ******року 

народження. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                           

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 31 

 

Про затвердження 

калькуляції 

  

 

У відповідності до ст. 28, 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити калькуляцію (додається) на відшкодування витрат на 

опалення міської ради та приміщення колишньої РДА за січень 2021 року. 

 

 

 

 

Міський голова   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 

         від 11.02.2021 №31 

 

КАЛЬКУЛЯЦІЯ 

на відшкодування витрат по опаленню міської ради та приміщення колишньої 

РДА 

 
№ Статті витрат Січень  М/Р 

сума коштів грн. 

Січень РДА 

сума коштів грн. 

1 Заробітна плата 25089,20 25089,20 

2 Нарахування на заробітну плату 5519,62 5519,62 

3 Дрова 770,36 4590,18 

 Разом витрат 31379,18 35199,00 

Всього опалювальна площа 847,9 1724,4 

Вартість за 1 м.кв. 37,01 20,42 

 

 

Начальник відділу  

бухгалтерського обліку та звітності                                             Віра ДОРОШ  



                                          

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       №32  

 

Про затвердження 

розпорядження міського голови  

 

Розглянувши розпорядження міського голови, що видавалось у період 

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

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

 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови від 11.12.2020 «Про 

нагородження учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС» 

 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

 

11.12.2020                                                                                                        № 33 

 

Про нагородження учасників  

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС  

 

З метою відзначення Дня пам’яті Чорнобильської трагедії, за особистий 

внесок та мужність проявлені при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС та враховуючи лист громадської організації «Чорнобиль-33»  

1. Нагородити  подяками та грошовими преміями по 200 (двісті) гривень 

кожного наступних учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС: 

1.1. Лузіна Володимира Валентиновича, 1959 р.н.; 

1.2. Павленка Володимира Сергійовича, 19690 р.н.; 

1.3. Шибецького Анатолія Миколайовича, 1970 р.н. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош В.В. виділити кошти  в сумі 800,00 грн. 

(вісімсот гривень) грн. за рахунок бюджетних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження чергового  

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                     

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 33 

 

Про затвердження  

переліку святкових заходів 

та пам’ятних дат 

 

З метою належного відзначення державних, міських, релігійних свят та 

пам’ятних дат, які планується провести на території Олевської міської 

територіальної громади протягом 2021 року, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити перелік державних, міських, релігійних свят та пам’ятних дат, 

які планується провести на території Олевської міської територіальної 

громади протягом 2021 року (додається). 

 

2. Призначити відповідальними за підготовку та проведення в місті 

організаційно-масових заходів з нагоди державних, міських, релігійних свят 

та пам’ятних дат – відділ культури та туризму Олевської міської ради. 

 

3. Встановити розмір грошової винагороди до державних, міських, релігійних 

свят та пам'ятних дат по 200 (двісті) грн. кожному з відзначених громадян. 

 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Вірі Дорош затверджений кошторис розподілити відповідно до 

переліку державних, міських, релігійних свят та пам'ятних дат. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

  

 

 

Міський голова                                                                                  Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ   



 
Додаток   

до рішення виконавчого 

комітету  

від  11.02.2021 № 33 

Перелік 

державних, міських, релігійних свят та пам’ятних дат на 2021 рік  

для організації їх проведення та святкування у Олевській міській 

територіальній громаді 

№ 

п/п 
Державні, міські, релігійні свята 

та пам’ятні дати 

Дата 

проведення 

1 День села (селища) Протягом року 

2 Новорічні та Різдвяні свята грудень 2021 року-січень 2022 року 

3 День соборності та Свободи України 22 січня 

4 День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

15 лютого 

5 День Героїв Небесної Сотні 20 лютого 

6 Міжнародний жіночий день 08 березня 

7 День Чорнобильської трагедії  26 квітня 

8 Пасха (Великдень) 

Дні поминання почилих 

02 травня  

9 День матері 08 травня 

10 День Перемоги  09 травня 

11 День пам'яті жертв політичних репресій 15 травня 

12 День міста 18 травня 

13 День Європи 21 травня 

14 День захисту дітей 01 червня 

15 День медичного працівника 17 червня 

16 День Скорботи вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

22 червня 

17 Фестиваль вуличної музики. Свято чорниці Червень 

18 День Конституції України 28 червня 

19 День молоді 26 червня 

20 День будівельника 12 серпня 

21 День Державного Прапора України 

День незалежності України (25 років) 

День громади 

23 серпня 

24 серпня 

24 серпня 



22 День знань 01 вересня 

23 День рятівника 17 вересня 

24 День партизанської слави 22 вересня 

25 День вихователя 27 вересня 

26 Фестиваль польської культури Вересень  

27 Фестиваль Олевської республіки Вересень  

28 Міжнародний день людей похилого віку 01 жовтня 

29 День вчителя 07 жовтня 

30 День пошти 09 жовтня 

31 День захисника України 14 жовтня 

32 
День автомобіліста і дорожника 

27 жовтня 

33 День визволення України від фашистських 

загарбників 

28 жовтня 

34 День Гідності і Свободи 21 листопада 

35 День пам’яті жертв голодоморів 27 листопада 

36 Міжнародний день інвалідів 03 грудня 

37 День місцевого самоврядування 07 грудня 

38 День національної поліції 09 грудня 

39 День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

14 грудня 

40 День Святого Миколая 19 грудня 

41 Річниця народження Бульби Боровця  

42 Щорічний звіт міського голови  

 

Керуючий справами     Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ        



     

                                                   

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 34 

 

Про впорядкування використання 

службового легкового автотран- 

спорту міської ради на 2021-2022 роки 

 

        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня                   

2003 року  № 848  «Про впорядкування використання легкових автомобілів 

бюджетними установами та організаціями», виконком міської ради  

ВИРІШИВ:   

1. Використовувати легкові автомобілі міської ради тільки для поїздок,  

пов’язаних із службовою діяльністю. Після кожної поїздки в дорожньому 

листі водія робити позначку про пробіг і час закінчення обслуговування,  

який засвідчується підписом посадової особи,  в розпорядження якої 

надається автомобіль. 

 

2. Забороняється використовувати легковий службовий автотранспорт у 

вихідні та святкові дні,  якщо це не пов’язано з виробничою діяльністю. 

 

3. Виїзд службового автомобіля  міської ради за межі міста,  територіальної 

громадим та області дозволяється міським головою. 

 

4. Установити,  що обслуговування легковим автомобілем посадових осіб 

міської ради здійснюється в межах установлених лімітів та асигнувань,  

передбачених у кошторисі видатків на утримання автомобіля на 2021 рік. 

 

  5.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                  

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 35 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 03.04.2020 р. № 48 «Про скасування 

оплати за здійснення виїзної торгівлі в м. Олевськ 

у період карантину, пов’язаного з епідемією 

вірусу COVID-19» 

  

 У зв’язку з необхідністю наповнення міського бюджету, відповідно до ст. 

28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення ХХV сесії 

Олевської міської ради від 12.04.2018 р. № 554 «Про затвердження Порядку 

здійснення виїзної торгівлі і виставкової діяльності та оплати за її 

провадження», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до п.1 рішення виконавчого комітету від 03.04.2020 р. № 48 

«Про скасування оплати фізичним особам-підприємцям за здійснення виїзної 

торгівлі у м. Олевську», а саме: після слів «пов’язаного з епідемією вірусу 

COVID-19» додати «до 28.02.2021 р.». 

2. Відновити оплату за здійснення виїзної торгівлі та виставкової діяльності з 

01.03.2021 року, після отримання погодження, згідно поданої заяви. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                      

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 36 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 18.04.2012 р. № 95 «Про встановлення  

плати за видачу довідок населенню» 

 

 У зв’язку з необхідністю наповнення міського бюджету, відповідно до ст. 

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

ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до п.1 рішення виконавчого комітету від 18.04.2012 р. № 95 

«Про встановлення плати за видачу довідок населенню» додавши в перелік 

наступну послугу: 

-70 гривень за видачу викопіювання з топографічних зйомок населених пунктів 

для підключення до інженерних мереж.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ      



                                          

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 37 

 

Про відкриття інклюзивної групи 

в Радовельському дошкільному  

навчальному закладі №20 

  

          Розглянувши лист завідувачки Радовельським дошкільним навчальним 

закладом № 20 «Струмок» Хлань Тетяни, відповідно до статті 20 Закону 

України «Про освіту», пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 р. №630 (зі змінами) та з метою створення оптимальних умов для 

навчання дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб та можливостей, забезпечення психолого-педагогічного 

супроводу в інклюзивних групах, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Відкрити на базі Радовельського дошкільного навчального закладу 

інклюзивну групу. 

2. Ввести посаду асистента вихователя – 1 штатна одиниця та 0,75 ставки 

практичного психолога для забезпечення психолого-педагогічного 

супроводу дитини. 

3. Завідуючій дошкільним закладом визначити та затвердити відповідним 

наказом склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини з ООП. 

4. Начальнику управління фінансів Горпиніч Катерині проводити 

фінансування відповідно до кошторисних призначень. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

міського голови Данюка Юрія. 

 

 

 
 

Міський голова                                                               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                       

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 38 

 

Про утворення опікунської ради  

Олевської міської територіальної  

громади та її персонального складу 

 

 З метою соціально-правового захисту дітей, особливо дітей-сиріт, та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, а також повнолітніх осіб, які за 

станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати 

обов’язки, відповідно до Цивільного Кодексу України, Закону України «Про 

охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей», керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити опікунську раду Олевської міської територіальної громади при 

виконавчому комітеті міської ради. 

2. Затвердити Положення про опікунську раду (додаток 1). 

3. Затвердити персональний склад опікунської ради (додаток 2). 

4. Рішення виконавчого комітету від 28.04.2017 року № 43 «Про утворення 

опікунської ради Олевської об’єднаної територіальної громади та її 

персонального складу» вважати таким, що втратило чинність. 

 

 

 

Міський голова        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток 1 

       До рішення виконкому міської ради  

       від 11.02.2021 року № 38 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про опікунську раду Олевської міської територіальної громади при 

виконавчому комітеті міської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Опікунська рада Олевської ТГ створюється при виконкомі 

Олевської міської ради (далі - опікунської ради) на час його повноважень і має 

дорадчі функції. 

Головним завданням опікунської ради є надання допомоги виконкому 

міської ради в роботі щодо здійснення ним функцій як органу опіки та 

піклування. Опікунська рада залучає до своєї роботи державні та громадські 

організації, підприємства та установи. 

1.2. Склад опікунської ради та її голова затверджується рішенням 

виконкому міської ради. 

1.3. Очолює опікунську раду міський голова. 

1.4. Опікунська рада безпосередньо підпорядкована виконкому міської 

ради. 

1.5. Опікунська рада в своїй роботі керується Сімейним та Цивільним 

кодексами України. Правилами опіки та піклування, іншими законами та 

нормативними актами. 

2. Матеріали, які розглядаються опікунською радою 

2.1. Опікунська рада попередньо розглядає матеріали щодо: 

а) встановлення опіки над громадянами, визнаними судом недієздатними 

внаслідок психічних захворювань; 

б) встановлення піклування над громадянами, визнаними судом недієздатними 

внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними напоями або 

наркотичними засобами та над особами, які за станом здоров’я не можуть 

самостійно захищати свої права; 

в) припинення опіки та піклування; 

г) надання дозволу опікуну (піклувальнику) на укладання договорів, які 

вимагають нотаріального засвідчення та спеціальної реєстрації, від імені 

підопічних для захисту їх майнових та побутових прав; 

д) участі у розгляді судами спорів, пов’язаних із захистом прав недієздатних, 

обмежено дієздатних та людей похилого віку, над якими встановлено опіку чи 

піклування; 

е) здійснення нагляду за діяльністю опікунів та піклувальників; 

ж) підготовки подання до суду про визнання недієздатною, обмежено 

дієздатною, встановлення над нею опіки (піклування) та призначення опікуна 

(піклувальника); 



з) розглядає звернення дітей, щодо неналежного виконання батьками (одним із 

них ) обов’язків по вихованню або щодо зловживання батьків своїми правами; 

к) вирішення, згідно чинного законодавства питань, щодо грошових виплат 

дітям, які перебувають під опікою; 

л) розглядає спори, пов’язанні з вихованням неповнолітніх дітей; 

м) розглядає скарги на дії опікунів, піклувальників; 

н) вирішує питання, щодо забезпечення житлом дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які закінчили навчально-виховні заклади і мають 

закріплене виконавчим комітетом житло; 

о) вживає заходів, щодо захисту та майнових прав неповнолітніх дітей; 

п) бере участь у засіданнях суду, де розглядаються питання, пов’язані з 

захистом прав неповнолітніх. 

2.2. На засіданнях опікунської ради розглядаються та заслухуються: 

а) інформація членів опікунської ради про результати обстеження умов 

проживання осіб, над якими була встановлена опіка чи піклування, про захист 

їх житлових, майнових прав; 

б) звіти опікунів та піклувальників вразі виникнення суперечливих питань про 

виконання своїх обовязків; 

в) інші питання, що стосуються охорони прав осіб, які знаходяться під опікою 

(піклуванням); 

г) матеріали, які надійшли до опікунської ради, розглядаються в місячний 

термін з моменту їх надходження; 

д) матеріали, які розглядаються на засіданнях опікунської ради, попередньо 

перевіряються членами опікунської ради. 

4.1. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради. 

4.2. Рішення опікунської ради оформлюються у вигляді протоколів, які 

підписуються головою і секретарем ради. 

4.3. Рішення приймаються більшістю голосів членів ради, присутніх на 

засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови є вирішальним. 

4.4. Висновки опікунської ради додаються до матеріалів, які виносяться 

на розгляд виконкому міської ради або у вигляді рекомендацій надаються особі 

чи закладу, стосовно якого розглядалося питання. 

3.5. Організаційно-технічне забезпечення роботи ради (складання 

порядку денного, збір та узагальнення матеріалів для розгляду питань на 

засіданні, підготовка протоколів засідань та контроль за їх виконанням) 

покладається на секретаря опікунської ради. 

 

Керуючий справами виконкому   Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  



Додаток 2 

       До рішення виконкому міської ради  

       від 11.02.2021 року №38 

 

 

 

     С К Л А Д 

 

Опікунської ради при виконавчому комітеті Олевської міської територіальної 

громади 

 

Голова опікунської ради: 

 

ЛИСИЦЬКИЙ Сергій  – міський голова 

 

Заступник голови опікунської ради: 

ДАНЮК Юрій – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, заступник голови опікунської ради; 

 

Секретар опікунської ради:  

СКУМІН Наталія – т.в.о. начальника служби у справах дітей Олевської міської 

ради; 

 

Члени опікунської ради: 

ДВОРЕЦЬКИЙ Володимир – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради; 

 

КРАВЧЕНКО Андрій – начальник юридичного відділу; 

 

ОРИЩУК Світлана – директор «ЦСС» Олевської міської ради; 

 

РЯБОЙ Євгеній – директор Олекської гімназії; 

 

ТАРАСЕВИЧ Ніна – заступник директора ЗОШ № 2; 

 

ФЕЩУК Ольга – заступник директора ЗОШ № 3 з виховної роботи. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому        Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  



                                                     

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 39 

 

Про утворення комісії з питань  

захисту прав дитини Олевської 

міської територіальної громади 

та її персонального складу 

 

 З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, 

освіту, соціальний  захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, 

відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Закону 

України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей», керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Утворити комісію з питань захисту прав дитини Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області. 

2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини (додаток 

1). 

3. Затвердити персональний склад комісії з питань захисту прав дитини 

(додаток 2). 

 

 

 

Міський голова        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток 1 

до рішення виконкому  

міської ради 

від 11.02.2021 року № 39 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань захисту прав дитини 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - Комісія) є органом, що 

утворюється виконавчим органомОлевської міської територіальної громади. 

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

також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету 

Міністрів України та цим Положенням. 

3. Основним завданням Комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав 

дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне 

виховання та всебічний розвиток. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка 

перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, 

затвердженою Мінсоцполітики, членами міждисциплінарної команди із числа 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби 

у справах дітей, структурних підрозділів виконавчим органом міської, 

територіальної громади з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції, закладів 

освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі - уповноважені 

суб’єкти), контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього 

плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування; 

2) розглядає питання щодо: 

 подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації 

народження дитини, батьки якої невідомі; 

 доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, 

іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого 

закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини; 

 доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу 

опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, 

відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав; 

 вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища 

та імені дитини; 

 вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання 

дитини; 

 вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та 

визначення способів такої участі; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за 

межі України; 

 доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені 

батьківських прав; 

 визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 

 доцільності встановлення, припинення опіки, піклування; 

 стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання 

покладених на них обов’язків; 

 стану збереження майна, право власності на яке або право 

користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

 розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, 

опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо 

зловживання ними своїми правами; 

 доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони 

здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

 надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів; 

 забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, 

освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток; 

3) розглядає підготовлені уповноваженими суб’єктами матеріали про стан 

сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій 

батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи 

дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав), сім’ї, 

дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання 

дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, сім’ї, в якій вчинено 

домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за результатами 

розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо 

доцільності: 

 обов’язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують 

батьківських обов’язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке 

поводження з дитиною; 

 направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують 

батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних 

програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції 

розробляють і виконують такі програми; 

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні 

можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем 

проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування 

дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі 

спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від 



форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку її 

перебування в закладі; 

5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у 

зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для 

продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через 

які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних 

обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші 

причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність 

виплати допомоги за минулий період. 

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до закладу 

охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та 

спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності 

та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, враховується думка дитини у разі, коли вона досягла 

такого віку та рівня розвитку, що може її висловити; 

5. Комісія має право: 

 одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для 

її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій; 

 подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 

недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у 

тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених 

суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки 

пропозицій з питань, які розглядає комісія; 

 залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні 

організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької 

діяльності (за згодою). 

6. Комісію очолює Олевський міський голова. 

Організація діяльності комісії забезпечується відповідною службою у 

справах дітей. 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

територіальної громади може виконувати повноваження заступника голови 

комісії. 

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних 

підрозділів виконавчого апарату комунальних установ міської ради 

територіальної громади з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, заступники керівників органів Національної поліції (органів ювенальної 

превенції) та Мін’юсту, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення. 



8. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які 

проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. 

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві 

третини загальної кількості її членів. 

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, 

стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та 

піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та 

місце проведення засідання. 

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні 

причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі 

на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи 

повинні бути попередженні письмово. 

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, 

організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, 

які перебувають на території України на законних підставах, що беруть 

безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом 

дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що 

може висловити свою думку. 

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись 

принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам 

відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не 

використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб. 

9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх 

виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття 

відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду. 

10. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення 

або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них). 

12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на 

громадських засадах. 

 

Керуючий справами виконкому        Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

  



         Додаток 2 

         До рішення виконкому  

міської ради 

від 11.02.2021 року № 39 

 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини 

 

Голова комісії з питань захисту прав дитини: 

ЛИСИЦЬКИЙ Сергій  – міський голова 

 

Заступник голови комісії з питань захисту прав дитини: 

ДАНЮК Юрій – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради; 

Секретар комісії з питань захисту прав дитини: 

СКУМІН Наталія – т.в.о. начальника служби у справах дітей Олевської міської 

ради; 

 

Члени комісії з питань захисту прав дитини: 

ДВОРЕЦЬКИЙ Володимир – керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради; 

СТАФІЙЧУК Роман – головний спеціаліст юридичного відділу; 

ГАВРИЛЮК Алла – заступник відділу освіти, депутат міської ради; 

БОРОДАВКО Ніна – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту населення виконавчого апарату міської 

ради; 

ОРИЩУК Світлана – директор КУ «ЦСС» Олевської міської ради; 

ОСТРОВСЬКА Ольга - начальник управління праці та соціального захисту 

населення Олевської райдержадміністрації (за згодою). 

ФЕЩУК Максим – інспектор сектору ювенальної провенції Коростенського 

РУП ГУНП в Житомирській області, капітан поліції (за згодою); 

ІГНАТЕНКО Алла – дитячий лікар КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради (за згодою); 

КОЗЛОВЕЦЬ Анжела – в.о. начальника Олевського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області (за згодою). 

 

 

Керуючий справами виконкому        Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

 

 

 



                                              

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       №40 

 

Про зняття осіб,  

які перебувають на  

квартирному обліку  

 

Взявши до уваги лист Олевського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 

Житомирській області від 20.01.2021р. №40/22.11-23, керуючись п. 5 ст.40 

Житлового Кодексу Української РСР, пп. 2 п. а) ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Зняти з квартирного обліку ******,1956 р.н., ******, 1977 р.н. у зв’язку зі 

смертю. 

2.  Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни в списки осіб, які 

знаходяться на квартирному обліку  у виконавчому комітеті  Олевської міської 

ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника місь кого 

голови Гончара Сергія. 

  

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ    



                                                 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       №41 

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

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

2 «б», м.Олевськ; ******, проживає по вул. ******, 66 с.Кам’янка Олевської 

міської територіальної громади; ******, проживає по вул. ******,140, 

с.Лопатичі Олевської міської територіальної громади, керуючись Правилами 

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

жилих приміщень в Українській РСР, затверджених Постановою Ради 

Міністрів Української РСР і Української Ради професійних спілок від 

11.12.1984 р. № 470, ст.36, 39, 45, 46 Житлового кодексу Української РСР, ст. 

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

пп.2 п. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до особової справи ******, 1982 р.н., яка перебуває на 

квартирному обліку на позачерговій черзі з 31.08.2016 року, змінивши прізвище 

****** на ****** та додавши до складу сім’ї онука ******, 16.05.2020 р.н. 

2. Внести зміни до особової справи ******, 1970 р.н., на квартирному обліку на 

позачерговій черзі перебуває з 04.07.2006 року, виключивши зі складу сім’ї 

дружину ******, у зв’язку зі смертю, та затвердити такий склад сім’ї:   

- ******, 1970 р.н.- заявник; 

- ******, 1998 р.н.- дочка; 

- ******, 2004 р.н. - син. 

3. Внести зміни до особової справи ******, 1956 р.н., перебував  на 

квартирному обліку на першочерговій черзі з 09.09.1997 року, в зв’язку зі 

смертю заявника, переоформивши квартирну чергу на дружину ******, 1959 

р.н., як дружину померлого військовослужбовця та затвердити такий склад 

сім’ї: 

- ******, 1959 р.н. - заявник; 

- ******, 1988 р.н. - син; 

- ******, 1990 р.н. - донька. 

4. Внести зміни до особової справи дитини позбавленої батьківського 

піклування ******, 1999 р.н., яка перебуває на квартирному обліку на 



позачерговій черзі з 07.06.2016 року, додавши до складу сім’ї сина – ******, 

05.11.2020р.н. 

5. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни до особових справ та 

в списки осіб, які знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті 

Олевської міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                  

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       №42 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов   

 

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

******, буд. 4, кв.2 смт.Нові Білокоровичі Білокоровицької ТГ та працює по 

направленню лікарем-педіатром у КНП «Олевська ЦЛ» Олевської міської ради, 

гр. ******, проживає по вул. ******,27, с.Замисловичі Олевської 

територіальної громади, керуючись пп.2 п.а) ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст. 36,46 Житлового кодексу України,  

Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою 

Ради Міністрів Української РСР і Української Ради професійних спілок від 

11.12.1984 р. № 470, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:    

1. Взяти на квартирний облік ******, 15.02.1991 р.н. та її сина ******, 

11.01.2019 р.н. та внести в списки на отримання житла по м. Олевськ до 

позачергової черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як 

лікаря по направленню. 

2. Взяти на квартирний облік ******, 20.10.1947 р.н. та внести в списки на 

отримання житла по місцю проживання до загальної черги громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

  

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                          

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 43 

 

Про затвердження квартирної черги   

громадян, які перебувають на  соціальному  

квартирному обліку Олевської міської ради 

 

Розглянувши списки черговості громадян, котрі перебувають на 

соціальному квартирному обліку для одержання жилих приміщень із фонду 

соціального житла Олевської міської ради, керуючись пп. 2 п.а ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.36,43,45,46 Житлового 

кодексу Української РСР, Закону України  «Про житловий фонд соціального 

призначення», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити квартину чергу громадян, які перебувають на соціальному 

квартирному обліку на позачергове отримання житла. (Додаток 1 ) 

2. Затвердити квартину чергу громадян, які перебувають на соціальному 

квартирному обліку на першочергове отримання житла. (Додаток 2 ) 

3. Рішення виконавчого комітету Олевської міської ради « Про затвердження 

квартирної черги  громадян, які перебувають на соціальному квартирному 

обліку Олевської міської ради» від 31.01.2020 року №15 вважати таким, що 

втратило чинність. 

4. Начальнику загального відділу виконавчого апарату Олевської міської ради 

Лесі Саковець розмістити на веб-сайті міської ради інформацію щодо 

черговості громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                        СПИСОК                                         Додаток 1 

осіб, які знаходяться на квартирному обліку у виконкомі Олевської міської ради 

Соціальна позачергова черга 

 

№ 

черги 

 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

кіл.-ть 

членів 

сім’ї 

Дата і № 

рішення 

   1 Лук’янчук Альона Михайлівна 1   №16 від 18.03.2014р. 

№153 від 30.08.2019р. 

2 Васильчук  Вікторія Василівна 1 №70 від 30.04.2014 р. 

зміни №128 від 

30.06.2016 р. 

3 Гергелев Дмитро Віталійович 1 №70 від 30.04.2014 р. 

 

4 Чубик Владислав Олегович  

 

1 №70 від 30.04.2014 р. 

5 Хомутовський Олег Юрійович 1 №70 від 30.04.2014 р. 

 

6 Мосійчук Юлія Миколаївна 1 №70 від 30.04.2014 р. 

 

7 Ренкас Сергій Олександрович 1 №70 від 30.04.2014 р. 

 

8 Козловець Валерій Олексійович 1 №70 від 30.04.2014 р. 

 

9 Логутов Дмитро Олегович 1 №70 від 30.04.2014 р. 

 

10  Дробуш (Гергелева) Ганна Віталіївна 1 №70 від 30.04.2014р. 

№8 від 17.12.2020р. 

 

11 Гунькова Анжеліка Дмитрівна 1 №70 від 30.04.2014 р. 

 

12 Талах Аліна Олександрівна-заявник   

Люшенко Артем Геннадійович-син     

Люшенко Нікіта Геннадійович - син   

3 №70 від 30.04.2014 р. 

№160 від 31.08.16р. 

зміни №10 від 

26.01.2018р. 

13 Горпиніч Руслана Володимирівна – 

заявник                                                

Горпиніч Дар’я Олександрівна - донька 

2 №70 від 30.04.2014 р. 

зміни від 17.12.2020р. 

№8 

 

14 Мангов Ігор Сергійович 1 №70 від 30.04.2014 р. 

 

15 Гуньков Олександр Юрійович 1 №70 від 30.04.2014р   

 

16 Копійка Руслан Антонович 1 №125 

від 01.07.2014 р. 

17 Хромець  Павло   Олегович 1 №24 від  21.07. 2014р. 

18 Лозко Людмила Володимирівна –  

заявник                                                      

Лозко В’ячеслав Вікторович – чоловік  

Лозко Вікторія В’ячеславівна – дочка  

Лозко Аліна В’ячеславівна – дочка  

Лозко Вероніка В’ячеславівна – дочка  

7 № 148 

від 30.07. 2014 р. 



Лозко Ангеліна В’ячеславівна – дочка  

Лозко Карина В’ячеславівна – дочка   

  

19 Помин Валентина Василівна- заявник 

 

1 №148 від 30.07 2014 р.     

зміни від 01.06.2018р. 

20 Редько Тетяна Олександрівна 1 №44 від 23.12.2014р. 

№33 від 27.12.2016р. 

 

21 Сорока Денис Валентинович 1 №46 від 23.12.2014   р.  

№153 від 30.08.2019р. 

 

22 Попко Світлана Володимирівна 1 №12 від 07.04.2015р. 

 

23 Мельник  Вікторія Миколаївна- заявник  

Мельник Єва Юріївна- дочка                                                    

2 №13 від 05.05.2015р.    

№13 від 26.01.2018р.  

зміни в сладі сім’ї №154 

від 28.09.2018р. 

24 Троц  Світлана  Юріївна 1 №27 від  22.10. 2015р. 

25 Ковальчук Дмитро Костянтинович 1 № 191 від 23.10.2015р  

№153 від 30.08.2019р.   

26 Ренкас Галина Олександрівна 1 №191 від 23.10.2015р на 

черзі з 04.12.2015р. 

27 Озерчук Наталія Адамівна  1 №81 

від 28.03.2016 р. 

28 Шевченко Андрій Сергійович 1 №115від 31.05.2016 р. 

29 Дрогальчук (Гайчук)  Яна  Віталіївна –

заявник                                            

Дрогальчук Святослав Олегович - син 

2 №28  від            

07.06.2016р., №55 від 

30.03.2018р. .№93 від 

29.05.2019р., зміни від 

11.02.2021р. 

30 Остапенко Анна Сергіївна – заявник    

Остапенко Андріана Андріївна – дочка 

 

2 №174 від 28.09.2016 р 

зміни №224 

28.12.2016 р. 

31 Євтихов Сергій Ігорович 1 №190 від 28.10.2016 р. 

32 Редько Альона Олександрівна 1 №33 від 27.12.2016р. 

33 Халімончук Дарина Миколаївна 1 №72 від 31.05.2017р. 

34 Логутова Анна Альбертівна 1 №72 від 31.05.2017р. 

35 Шибецький Микола Володимирович 1 №122 від 31.08.2017р. 

36 Шибецький Максим Володимирович 1 №122 від 31.08.2017р. 

37 Корельчук Анастасія Олександрівна 1 №122 від 31.08.2017р. 

38 Куліш Денис Іванович 1   №124 від 31.08.2017р. 



39 Кирильчук Леся Олексіївна 1 №124 від 31.08.2017р. 

40 Кондратовець Марія Володимирівна 1 №124 від 31.08.2017р. 

41 Ференець Юрій Олександрович 1   №124 від 31.08.2017р. 

42 Попко Михайло Володимирович 1 №124 від 31.08.2017р. 

43 Басюк (Власовець) Світлана 

Володимирівна- заявник                       

Басюк Роман Михайлович- чоловік   

Басюк Кіра Романівна - дочка                   

3 №124 від 31.08.2017р.   

№153 від 30.08.2019р. 

44 Ліщук Анатолій Анатолійович 1 №124 від 31.08.2017р. 

45 Денисенко Сергій Миколайович 1   №124 від 31.08.2017р. 

46 Кудрій Вероніка Миколаївна 1  №124 від 31.08.2017р. 

47 Ковальчук Віктор Васильович 1   №124 від 31.08.2017р. 

48 Талах Вікторія Олександрівна  1    №124 від 31.08.2017р.  

49 Хоменко  Софія   Петрівна 1    №124 від 31.08.2017р. 

50 Куправа Роман Вікторович 1    №124 від 31.08.2017р. 

51 Мидловець Іван Миколайович 1 №124 від 31.08.2017р. 

52 Євтихов Вадим Ігорови 1 №124 від 31.08.2017р. 

53 Хромець Яна Олегівна 1    №124 від 31.08.2017р. 

54 Куправа Віктор Вікторович 1   №124 від 31.08.2017р. 

55 Фомін Валерій Володимирович 1 №124 від 31.08.2017р. 

56 Халімончук Максим Анатолійович 1   №124 від 31.08.2017р. 

57 Кирильчук Володимир Григорович 1 №124 від 31.08.2017р. 

58 Мартинюк Іван Валерійович 1 №151 від 03.10.2017р. 

59 Мидловець Володимир Володимирович 1 №181 від 30.11.2017р. 

60 Яроменко  Альона  Олександрівна 1 №181 від 30.11.2017р. 

61 Колодзінська Валентина Володимирівна 1 №11 від 26.01.2018р. 

62 Євтушок Юлія Анатоліївна 1 №11 від 26.01.2018р. 

63 Романчук Андрій Сергійович 1 №52 від 30.03.2018р. 

64 Кудрій Дар’я Миколаївна 1 №52 від 30.03.2018р. 

65 Колокольцева Тетяна Миколаївна 1 №108 від 26.06.2018р. 

66 Харипончук Артур Олександрович 1 №108 від 26.06.2018р. 

67 Гайченя Наталія Ігорівна 1 №140 від 31.08.2018р. 

68 Романчук Інна Миколаївна 1 №155 від 28.09.2018р. 

69 Яроменко Ірина Ігорівна      1  №207 від 18.12.2018р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  

70 Мидловець Юлія Володимирівна 1 №207 від 18.12.2018р. 

71 Ворона Іван Миколайович 1 №16 від 25.01.2019р. 

72 Русак Інна Миколаївна 1 №60 від 22.03.2019р. 

73 Корельчук Павло Олександрович  1 №60 від 22.03.2019р. 

74 Кравченко Павло Володимирович 1 №169 від 27.09.2019р. 

75 Кондратовець Дмитро Констянтинович 1 №188 від 01.11.2019р. 

76 Войтюк Юлія Віталіївна 1 №55 від 03.04.2020р. 

77 Мидловець Микола Володимирович 1 №55 від 03.04.2020р. 

78  Патюк Віктор Миколайович 1 №55 від 03.04.2020р. 

79 Павленко Діана Валеріївна 1 №55 від 03.04.2020р. 

80 Дорошенко Олексій Сергійович 1 №92 від 26.06.2020р. 

81 Редько Анна Веніамінівна 1 №92 від 26.06.2020р. 

82 Буско Крістіна Володимирівна 1 №139 від 28.08.2020р 

83 Рабош Карина Олександрівна 1 №139 від 28.08.2020р 

84 Ворона Станіслав Миколайович 1 №139 від 28.08.2020р 

85 Патюк Юлія Миколаївна 1 №139 від 28.08.2020р 

86 Машуков Владислав Вячеславович 1 №178 від 23.10.2020р 

87 Лаврусенко Владислав Віталійович 1 №8 від 17.12.2020р. 

88 Троханенко Анна Володимирівна 1 №8 від 17.12.2020р. 

89 Швець Ганна Миколаївна 1 №8 від 17.12.2020р. 



      виконкомі Олевської міської ради 

                                                   Соціальна першочергова черга      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

  

  

                                                    СПИСОК                                        Додаток 2     

осіб, що знаходяться на квартирному обліку 

                     
м.Олевськ 

№ 

черги 

 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

кіл.-ть 

членів 

сім’ї 

Дата і № 

рішення 

1.  Пархомець Тетяна Вікторівна – заявник 

 

2 №16 від 09.01.2015 р. 

 

2.  Мартинчук Анжела Анатоліївна – 

заявник 

 

2 № 61 від   01.04.2015р. 

№96 від 02.06.2015р. 



                                                    

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 44 

 

Про затвердження квартирної черги  

громадян, які перебувають на обліку  

як такі, що потребують  поліпшення  

житлових умов 

 

  Розглянувши списки черговості громадян, котрі перебувають на 

квартирному обліку для одержання жилих приміщень за місцем проживання у 

виконкомі Олевської міської ради, керуючись пп. 2 п.а ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.39, 43, 45, 46 Житлового кодексу, 

керуючись «Правилами обліку громадян, які потребують покращення 

покращення житлових умов», затверджених Радою Міністрів Української РСР 

від 11.12.1984р. №470, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити квартину чергу громадян, які перебувають на позачерговому 

обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов за місцем 

проживання. (Додаток 1 ) 

2. Затвердити квартину чергу громадян, які перебувають на першочерговому 

обліку як такі, що потребують  поліпшення  житлових умов за місцем 

проживання. (Додаток 2) 

3. Затвердити квартирну чергу громадян, які перебувають на загальному обліку 

як такі, що потребують  поліпшення  житлових умов за місцем проживання. 

(Додаток 3 ) 

4. Рішення виконавчого комітету Олевської міської ради «Про затвердження 

квартирної черги  громадян, які перебувають на квартирному обліку як такі, що 

потребують поліпшення житлових умов» від 31.01.2020 року №16 вважати 

таким, що втратило чинність. 

5. Начальнику загального відділу Лесі Саковець розмістити на веб-сайті міської 

ради інформацію щодо черговості громадян, які перебувають на квартирному 

обліку на поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Олевської міської 

ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



  

                                                               СПИСОК                                 Додаток 1     

осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконкомі Олевської міської ради    

                                               на позачергове отримання житла 

 

м.Олевськ 
№ п/п  

Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

Дата і № 

рішення 

1.  Лузіна Людмила Володимирівна – заявник                                                          

Лузін Євгеній Валентинович- чоловік              

Лузін Євгеній Євгенійович - син 

№ 8 

12.01.1993р. зміни №160 

від 31.08.2016р. 

2.  Дворецька Наталія Іванівна –  заявник   

Дворецька Вікторія Іванівна - дочка 

 

№ 93 

11.10.1994р. зміни №142 

від 05.08.2015р. 

3.  Хоменко Віра Тарасівна - заявник 

Хоменко Анатолій Миколайович - син 

Гайченя Лідія В’ячеславівна – онука 

№ 111 

13.12.1994р. 

переоформлено 

№217 

від 04.11. 2014 р. 

4.  Стужук Володимир Михайлович –  заявник № 

14.09.1999р. 

5.  Матвієнко Наталія Володимирівна – заявник 

Кормиш Іван Іванович – чоловік 

Кормиш Олена Іванівна – дочка  

Кормиш Роман  Іванович –  син                      

Кормиш Мар’яна Іванівна -дочка 

№74 

27.06.03р.                       

зміни №160 від 

31.08.2016р. 

6.  Помин Валентина Василівна  –  заявник 

 

№ 179 

07.12.2004р.зміни №84 

від 01.06.2018р. 

7.  Кіріченко Сергій Олександрович  –  заявник 

Кіріченко Ірина Вікторівна – дружина 

Кіріченко Артем Сергійович – син 

179 

7.12.04р. 

8.  Волощук Віктор Васильович   – заявник 

Волощук Віта Вікторівна  –  дочка 

Волощук Антон Вікторович  –  син 

№ 57 

04.07.06р.зміни від 

11.02.2021р. 

9.  Гуринович Інна Олександрівна  –  заявник 

Гуринович Олександр Анатолійович-чоловік   

Гуринович Анастасія Олександрівна - дочка 

№ 236 

27.09.07р.        зміни 

№33 від 06.02.2015р. 

№235 від 27.12.2019р. 

10.  Павлючик Тетяна Вікторівна  –  заявник 

Мартиросов Валентин Едуардович  –  син 

Мартиросов Віталій Едуардович  –  син 

Мартиросов Роман Едуардович  –  син 

Мартиросов Олег Олегович  –  син 

№ 319 

20.12.2007р                      

зміни № 114 від 

31.05.2016р. №40 від 

22.02.2019р. 

11.  Осипчук Петро Васильович  –  заявник 

Осипчук Олена Сергіївна  – дружина 

Осипчук Назар Петрович  –  син  

№ 45 

21.11.2008р. зміни №72 

від 27.04.2018р. 

12.  Скобельська Майя Володимирівна – заявник  №299 

Від 21.12.2009 року 

13.  Буско Людмила Адамівна - заявник 

Буско Володимир Іванович - чоловік 

Романчук Надія Русланівна - дочка 

Романчук Інна Миколаївна - дочка 

№ 146 

12.06.2009р. 

№245від 29.11.2013р. 



Буско Крістіна Володимирівна - дочка 

Буско Каріна Володимирівна - дочка 

Буско Софія Володимирівна - дочка  

14.  Васильчук Вікторія Василівна – заявник  № 13 

27.01.2010р. 

внесено зміни 

01.01.2010р. зміни №128 

від 30.06.2016р. 

15.  Гергелєв Дмитро Віталійович – заявник    №257 

від 20.10.2010 р. 

зміни №245 від 

29.11.2013р. 

 

16.  Гур’єва Людмила Петрівна – заявник 

Любиченко Євгеній Віталійович – син 

№13 

23.11 2010р.  зміни №73 

від 02.03.2011р. 

 

17.  Козачек  Тетяна Олександрівна – заявник  

Козачок Степан Іванович  – чоловік 

Козачок Володимир Степанович – син 

Павленко Світлана Степанівна – дочка 

Павленко Євгеній Ігорович – онук 

Павленко Владислава Ігорівна – онука 

 

№ 12 

15.01.1991 р. 

змінит №136 

19.05.2011р. 

зміни №166 від 

26.10.2018р. 

18.  Тіт Василь Михайлович –  заявник           

 

№162 

05.07. 2011р. №40 від 

22.02.2019р. 

19.  Порхун Марина Володимирівна –  заявник 

Осипчук Олександр Васильович  – чоловік 

Осипчук Марія Олександрівна    –  дочка 

Осипчук Ірина Олександрівна –   дочка 

№184 

27.07. 2011р 

 

20.  Тимощук Вікторія Олександрівна – заявник  

Торгонська Тетяна Миколаївна – дочка  

№223 

11.10. 2011р 

внесено зміни №12 від 

09.01.2015р. 

21.  Степаненко Людмила Сергіївна –  заявник 

Степаненко Анатолій Олександрович –  чоловік 

Степаненко Ірина Анатоліївна – дочка 

Степаненко Сергій Анатолійович –  син 

№ 207 

28.12.1989р. 

перемістили  на 

позачергову №35   від 

09.02. 2012р. 

 

22.  Черняк Лілія Іванівна – заявник  №102 

18.04.2012 р. 

23.  Чубик Владислав Олегович – заявник  №133                                                             

від 30 .05.2012 р. 

24.  Хомутовський Олег Юрійович – заявник  №277 

від 27.12.2012 р. 

25.  Мосійчук Юлія Миколаївна – заявник  №66 

від 24.04.2013 р. 

26.  Торгонська Наталія Миколаївна – заявник 

Торгонський Сергій Миколайович –  чоловік 

Торгонський Сергій Сергійович  –   син 

Торгонський Валентин  Сергійович  –  син 

Торгонський Микола Сергійович  –  син 

№ 150 

22.11.2005р. 

переведено на 

позачергову №109 від 

30.05.2013 



 

27.  Ренкас Сергій Олександрович – заявник  №137 

від 26.07.2013 р. 

внесено зміни №245 від 

29.11.2013р. 

28.  Козловець Валерій Олексійович – заявник  №137 

від 26.07.2013р. 

29.  Логутов Дмитро Олегович – заявник  №137 

від 26.07.2013р. 

30.  Дробуш (Гергелева) Ганна Віталіївна –  заявник  №137 

від 26.07. 2013р. 

31.  Гунькова Анжеліка Дмитрівна – заявник  №32                                                                            

від 27.12. 2010р. 

внесено зміни 

29.11.2013р. 

 

32.  Лозко Людмила Володимирівна – заявник  

Лозко Вячеслав Вікторович – чоловік  

Лозко Вікторія В’ячеславівна – дочка  

Лозко Аліна В’ячеславівна – дочка  

Лозко Вероніка В’ячеславівна – дочка  

Лозко Ангеліна В’ячеславівна – дочка  

Лозко Карина В’ячеславівна – дочка   

№31 

27.02.2014 р. 

33.  Винар Любомир Вікторович - заявник №60 

27.03.2014 р. 

34.  Талах Аліна Олександрівна- заявник 

Люшенко Артем Геннадійович – син    Люшенко 

Нікіта Геннадійович – син   

№77 

30.04.2014 р. зміни №10 

від 26.01.2018р. 

35.  Горпиніч Руслана Володимирівна-заявник   

Горпиніч Дар’я Олександрівна- донька 

№77 

30.04.2014 р.                   

№8 від17.12.2020р. 

36.  Мангов Ігор Сергійович №77 

30.04.2014 р. 

37.  Копійка Руслан Антонович №125 

01.07.2014 р. 

38.  Рудой Лариса Анатоліївна – заявник  

Рудой Аліна Олександрівна – дочка 

№146 

30.07. 2014 р. 

39.  Паригіна Вікторія Юріївна – заявник 

Солопан Віталій Іванович – чоловік 

Паригін Дмитро Віталійович – син 

Паригін Олексій Віталійович – син 

Паригіна Тетяна Віталіївна – дочка 

Паригін Юрій Віталійович. – син 

Паригіна Марта Віталіївна- дочка 

 

№178 

від 27.09.2013р. 

позчергова з   №171 від 

09.09. 2014р. 

 

40.  Гордієнко Сергій Васильович – заявник  

Гордієнко Ірина Миколаївна  – дружина 

Гордієнко Маргарита Сергіївна – дочка 

Гордієнко Олександра Сергіївна – дочка 

 

№168 

09.09.2014 р. 

41.  Онищук Сергій Леонідович – заявник  

Онищук Ірина Володимирівна – дружина  

Онищук Назарій Сергійович – син  

Онищук Тарас Сергійович – син 

№34 від 06.02.2015р. 



42.  Ничипорчук Анна Олександрівна  №34 від 06.02.2015р. 

43.  Михалков Анатолій Андрійович – заявник 

Михалкова Тетяна Василівна – дружина 

Михалков Сергій Анатолійович – син 

Михалков Артур Анатолійович  – син 

Михалкова Анна Анатоліївна – дочка 

№78 від 05.05.2015р. 

44.  Талах Вікторія Олександрівна 

 

№78 від 05.05.2015р. 

45.  Маркевич Анатолій Іонович - заявник №78 від 05.05.2015р. 

внесено зміни №7 від 

03.12.2015р. 

46.  Дмитренко Тамара Василівна – заявник 

Дмитренко Федір Павлович – чоловік 

Дмитренко Павло Федорович - син 

№149 

09.09.2015р. 

47.  Ковальчук Дмитро Костянтинович   №191 від 23.10.2015р. 

 №153 від 30.08.2019р. 

48.  Гуньков Олександр Юрійович № 32                                                            

від 27.12.2010р. внесено 

зміни 29.11.2013 р. 

позачергова з 

06.11.2015р. 

49.  Зозуля Юрій Михайлович – заявник  

Зозуля Віта Іванівна – дружина                    Зозуля 

Ростислав Юрійович - син 

 

№8 від 03.12.2015р.   

зміни складу сім’ї №40 

від 22.02.2019р. 

50.  Ренкас Галина Олександрівна № 100 05.05.09р. 

внесено зміни №245 від 

29.11.2013 р. № 191 від 

23.10.201 поставлено на 

чергу з 04.12.2015 р. 

51.  Рабош  В'ячеслав Анатолійович - заявник №78 від 05.05.2015  

позачергова      від 

29.02.2016р. №61 

52.  Озерчук Наталія Адамівна  №81 від 28.03.2016 р. 

53.  Євтихов Вадим Ігорович  №81 від 28.03.2016р. 

№114 від 31.05.2016 р. 

54.  Рабош Анна Сергіївна – заявник  №97 від 28.04.2016 р. 

55.  Шевченко Андрій Сергійович – заявник  № 115 від 31.05.2016 р. 

56.  Кошова Марина Миколаївна – заявник  

Кошовий Олександр Миколайович – чоловік  

Кошовий Валерій Олександрович – син 

  

№145 від 28.07.2016 р. 

57.  Домолевська (Ражик) Ольга Григорівна – заявник  

Берлінова Дорина Андріївна – дочка  

Ражик Владислав Юрійович – син  

Ражик Ангеліна Юріївна – дочка  

Ражик Ірина Юріївна – дочка  

№ 118 від 06.07.2015р. 

позачергова  від 

31.08.2016 р. №160, зміни 

від 11.02.2021р. 



Ражик Злата Фаустинівна – дочка  

Берлінов Андрій Віталійович - внук 

58.  Остапенко Анна Сергіївна – заявник  

Остапенко Андріана Андріївна – дочка  

№174 від 28.09.2016 р 

№224 від 28.12.2016 р. 

59.  Євтихов Сергій Ігорович №190 від 28.10.2016 р. 

60.  Голуб Галина Іванівна №49 від 28.04.2017р. 

61.  Логутова Анна Альбертівна №72 від 31.05.2017р. 

62.  Кирильчук Володимир Григорович №106 від 28.07.2017р. 

63.  Бочковський Анатолій Володимирович-заявник                                                    

Кравчук Тетяна Олексіївна-дружина  Бочковська 

Мілана Анатоліївна-дочка 

№106 від 28.07.2017р. 

64.  Копійка Валентина Антонівна- заявник              

Жур Павло Олегович - син 

№ 181 від 30.11.2017р. 

65.  Колодзінська Валентина Володимирівна  №11 від 26.01.2018р. 

66.  Ковалінський Анатолій Миколайович – заявник  

Ковалінська Марія Михайлівна – дружина  

Ковалінський Володимир Анатолійович – син  

перев. з першоч.№51 

від 30.03.2018р.зміни 

№15 від 25.01.2019р. 

67.  Зайнчковський  Сергій Сергійович - заявник 

Зайнчковська Ніна Миколаївна - мати 

 

перев. з першоч.№.51 

від 30.03.2018р.№186 

від 01.11.2019р. 

68.  Романчук Андрій Сергійович №52 від 30.03.2018р. 

69.  Венгловський Володимир Гвідонович - заявник 

Венгловська Анна Володимирівна -дочка 

перев. з першоч.  від 

27.04.2018р. №72 зміни 

від 27.12.2019р. №235    

70.  Єфімович Богдан Вікентійович – заявник 

Рудницька Ольга Карлівна – дружина 

Рудницька Вікторія Олександрівна – дочка 

Єфімович Вероніка Богданівна – дочка  

перев.з першоч. від 

01.06.2018р.№84 

71.  Романчук Інна Миколаївна №155 від 28.09.2018р. 

72.  Колбасюк Микола Володимирович –  заявник 

Патюк Ірина Миколаївна – дружина  

Колбасюк Кирило Миколайович – син  

Колбасюк Денис Миколайович – син   

перев.з першочер.  від 

27.04.2018р. №206  

73.  Колядич Валерія Анатоліївна №207 від 18.12.2018р. 

74.  Русак Інна Миколаївна   №60 від 22.03.2019р. 

75.  Кравченко Павло Володимирович №169 від 27.09.2019р. 

76.  Савченко Сергій Дмитрович №34 від 28.02.2020р. 

77.  Войтюк Юлія Віталіївна №55 від 03.04.2020р. 



78.  Буско Крістіна Володимирівна №139 від 28.08.2020р. 

 

79.  Лещенко Валентин  Миколайович  - заявник 

Лещенко Марина  Валентинівна  - дружина 

Лещенко Вікторія Валентинівна – дочка 

Лещенко Ярослав Валентинович – син  

Лещенко Марія Валенинівна – дочка 

 

№8 від 17.12.2020р. 

80.  Лаврусенко Владислав Віталійович №8 від 17.12.2020р. 

81.  Рафальська Юлія Володимирівна – заявник 

Рафальський Олег Костянтинович - син 

№ від 11.02.2021р. 

 

с.Жубровичі 

 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

Дата і № рішення 

1.  Колпаков Юрій Леонідович - заявник       

Колпакова Тетяна Іванівна - дружина   Колпаков 

Дмитро Юрійович - син         Колпакова Тетяна 

Юріївна - дочка              Колпаков Іван Юрійович 

- син                    Колпаков Михайло Юрійович- 

син                           Колпаков Денис  Юрійович - 

син     

 

№8  від  12.02.2013р. 

2.  Рогалевич Ніна Яківна - заявник                 

Рогалевич Григорій Федорович - чоловік                                              

Птащенко Тетяна Григорівна - дочка  Лук»янчук 

Ірина Григорівна - дочка                  Гудим 

Наталія Григорівна – дочка  

 

№35  від  30.09.2013р. 

3.  Мусійчук Галина Антонівна-заявник             

Мусійчук Сергій Миколайович-син               

Мусійчук Михайло Миколайович-син 

№31 від    31.10. 2014р.                     

зміни №182 від 

30.11.2017р. 

4.  Куправа Роман Вікторович №30 від 24.07.2015р. 

5.  Філімончук Павло Васильович-заявник №8  від  29.02.2016р. 

6.  Куправа Віктор  Вікторович №26  від 30.09.2016р. 

7.  Фомін Валерій Володимирович №27 від  28.10 2016р.  

8.  Швець Ганна Миколаївна №9 від 17.12.2020р. 

с.Журжевичі 

1. Кондратовець Дмитро Костянтинович №188 від 01.11.2019р. 



 

с.Замисловичі 

 

 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Гуньков Олексій Юрійович №16 від            

20.04.2007р. 

2 Ференець Вікторія Олександрівна №42 від                         

15.11. 2011р. 

3 Патюк Мирослава Михайлівна №23 від 24.07. 2012р. 

4 Ференець Юрій Олександрович №18 від  21.06. 2013р.                

5 Хромець Павло   Олегович №24 від    21.07. 2014р. 

6 Патюк Марина Михайлівна №33 від 15.12.2014р. 

7 Троц Світлана Юріївна №27 від     22.10. 2015р. 

8 Хромець Яна Олегівна №17 від 22.06. 2016р.  

9 Хромець Галина Юріївна-заявник            

Денисенко Володимир Валерійович-співмешк.                                                  

Хромець Артур Володимирович-син         

Хромець Валерій Володимирович -син                                                  

Хромець Віталій Володимирович-син        

Хромець  Дмитро Володимирович-син  Хромець 

Марія Володимирівна-син 

№34 від 08.12.2016р. 

 

10 Ренкас Галина Кирилівна- заявник      Василенко 

Ольга Павлівна- дочка            Василенко Анна 

Олександрівна- онука 

№122   від 31.08.2017р 

с.Зубковичі 

1 Яроменко Ірина Ігорівна №207 від 18.12.2018р. 

 

с.Зольня 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1. Гайченя Оксана Петрівна-    заявник                       

Гайченя Анатолій Юрійович-  син                    

Гайченя Ірина Юріївна- дочка                    

Гайченя Андрій Юрійович- син                Гайченя 

Павло  Юрійович- син                      Гайченя Іван 

Вікторович – внук                         Гайченя Богдана 

Вікторівна - онука      

№63 від 06.05.2020р. 

   

с.Калинівка 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Мельник Вікторія Миколаївна- заявник     
Мельник Єва Юріївна- дочка 

№13 від 05.05.2015р. 

№13 від 26.01.2018р. 

зміни в сладі сімї №154 

від 28.09.2018р. 

2 Васильчук Іван Іванович -заявник  перев. з першоч. №154 



 від 28.09.2018р. 

 

с.Кам’янка 

 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Григорчук Сергій Миколайович-заявник                                        

Григорчук Світлана Володимирівна-дружина                                             

Григорчук Сергій Сергійович - син     Григорчук 

Марія Сергіївна - дочка     

 

від 09.09.2013р. 

2 Козловець Катерина Олександрівна від 08.12.2014р. 

3 Мидловець Іван Миколайович від 22.09.2015р.              

4 Мидловець Юлія Володимирівна №207 від 18.12.2018р. 

5 Козловець Валентин Петрович - заявник   № 235 від 27.12.2019р. 

6 Мидловець Микола Володимирович №55 від 03.04.2020р. 

7 Павленко Діана Валеріївна №55 від 03.04.2020р. 

8 Троханенко Анна Володимирівна №9 від 17.12.2020р. 

 

с.Кишин, с.Забороччє 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Лук’янчук Альона Михайлівна №25 від 15.07.13р.     

№16 від    18.03.2014р. 

№153 від 30.08.2019р. 

2 Редько Тетяна Олександрівна №44 від 23.12.2014р. 

3 Сорока Денис Валентинович №46 від 23.12.2015р. 

№153 від 30.08.2019р. 

4 Ковальчук Анатолій Миколайович-заявн  

Ковальчук Оксана Віталіївна-дружина Ковальчук 

Володимир Анатолійович-син Ковальчук Софія 

Анатоліївна-дочка 

№33 від              

14.09.2015р. 

5 Васильчук Олексій Павлович - заявник   

Васильчук Марія Іванівна - дружина    Васильчук 

Сергій Олексійович-син 

Васильчук Роман Олексійович- син 

№8 від   22.03.2016р. 

6 Халімончук Максим Анатолійович №32 від 27.12.2016р. 

№124 від 31.08.2017р. 

7 Редько Альона Олександрівна №33 від 27.12.2016р. 

№168 від 27.09.2019р. 

8 Халімончук Дарина Миколаївна №72 від 31.05.2017р. 

9 Федорчук Оксана Яківна - заявник                                              

Гайченя Владислав Сергійович - син                  

Гайченя Михайло Сергійович - син                

Федорчук   Ангеліна Сергіївна - дочка  Федорчук   

Богдана Сергіївна- дочка 

 

№119 від 31.08.2017р. 

10 Корельчук Анастасія Олександрівна №122 від 31.08.2017р. 



11 Сорока Катерина Валеріївна – заявник     Сорока 

Олександр Анатолійович – чоловік                                                

Сорока Аркадій Олександрович- син        Сорока 

Ангеліна Олександрівна- дочка                 Сорока 

Арсен Олександрович- син           Сорока Андрій 

Олександрович- син                                      Сорока 

Артем Олександрович- син 

№ 181 від 30.11.2017р. 

12 Горпинич Юлія Володимирівна – заявник 

Горпинич Нікіта вадимович – син        Горпинич 

Євгеній Олександрович – син   Горпинич 

Владислав Олександрович- син 

№181  від 30.11.2017р. 

13 Кірєєва Наталія Олександрівна – заявник        

Кірєєва Валерія Іванівна - дочка 

№52 від 30.03.2018р.  

зміни №72 від 

27.04.2018р. зміни №139 

від 31.08.2018р 

14 Корельчук Павло Олександрович №60 від 22.03.2019р. 

15 Редько Анна Веніамінівна №92 від 26.06.2020р. 

 

с.Лопатичі 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Дрогальчук (Гайчук)  Яна  Віталіївна- заявник  

Дрогальчук Святослав Олегович - син 

№28  від                  

07.06.2016р. №55 від 

30.03.2018р.№93 від 

29.05.2019р. зміни від 

11.02.2021р. 

2 Дячук Оксана Володимирівна- заявник                                                

Дячук Андрій Нестерович- чоловік             

Макарчук Роман Миколайович –син          Дячук 

Вікторія Андріївна-дочка                  Дячук 

Дарина Андріївна –дочка                  Дячук Матвій 

Андрійович- син                     Дячук Олександр 

Андрійович- син 

від 21.02.2005р.           

зміни №102 від 

28.07.2017р 

 

смт.Новоозерянка, с.Озеряни 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Погоріла (Макарчук) Ірина Сергіївна- заявник      

Погоріла Діана Ігорівна - донька 

№80/1 від       

24.12.2012р. зміни від 

28.08.2020р. №138 

2 Денисенко Сергій Миколайович №30 від         

30.07.2014р.              

3 Хоменко Софія Петрівна №20 від 29.05.2015р.     

4 Гайченя Наталія Ігорівна №140 від 31.08.2018р. 

5 Патюк Віктор Миколайович №55 від 03.04.2020р. 

6 Патюк Юлія Миколаївна №139 від 28.08.2020р. 

7 Машуков Владислав Вячеславович №178 від 23.10.2020р. 



с.Покровське, с.Будки, с.Михайлівка 
 

№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Мидловець Ніна Романівна – заявник   

Мидловець Роман Юрійович – син         

Мидловець Юрій Юрійович –син             

Мидловець  Іван Юрійович – син 

№58 від 09.11.2004р.               

зміни                            

№160 від 30.10.2017р. 

2 Литвинко Сергій Вікторович – заявник        

Литвинко Ольга Олексіївна – дружина         

Ражик Альбіна Олексіївна – падчериця  

Литвинко Ілона Сергіївна – дочка           

Литвинко Софія Сергіївна – дочка           

Литвинко Дарія Сергіївна  – дочка            

Литвинко Данило Сергійович  - син                                  

№18 від 06.04.2009р.               

зміни       №160 від 

30.10.2017р. 

3 Попко Михайло Володимирович №46 від 10.12.2013р.  

4 Басюк (Власовець) Світлана Володимирівна – 

заявник                                                                

Басюк Роман Михайлович- чоловік                                         

Басюк Кіра Романівна – донька 

№14 від 13.05.2014р.  

№153 від 30.08.2019р. 

5 Попко  Світлана  Володимирівна №12   від 07.04.2015р. 

6 Рабош Карина Олександрівна №139 від 28.08.2020р. 

 

с.Рудня-Бистра, с.Корощине, с.Варварівка 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Ліщук Анатолій Анатолійович №46 від 08.07.2014р.  

2 Кудрій Вероніка Миколаївна №59 від 19.08.2014р.    

3 Мидловець Володимир Володимирович №181 від 30.11.2017р. 

4 Яроменко  Альона  Олександрівна №181 від 30.11.2017р. 

5 Євтушок Юлія Анатоліївна №11 від 26.01.2018р. 

6 Кудрій Дар’я Миколаївна №52 від 30.03.2018р. 

7 Козловець Оксана Миколаївна - заявник   перен. з першоч.№72 

від 27.04.20018р. зміни 

від 28.08.2020р. №138 

8 Колокольцева Тетяна Миколаївна №108 від 26.06.2018р. 

9 Харипончук Артур Олександрович №108 від 26.06.2018р. 

с.Стовпинка, с.Держанівка 
 

№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Ковальчук Лідія Сергіївна-заявник           

Ковальчук Аркадій Адамович- чоловік 

Ковальчук Владислав Аркадійович-син 

Ковальчук Сніжана Аркадіївна – дочка 

№55 від 09.12.2009р. 

перев. на позач.№41 від 

22.12.2016р. 



Ковальчук Аркадій Аркадійович – син Ковальчук 

Дарина Аркадіївна – дочка Ковальчук Вікторія 

Аркадіївна – дочка Ковальчук Анастасія 

Аркадіївна – дочка Ковальчук Давид  

Аркадійович – син 

2 Павленко Оксана Василівна- заявник      

Павленко Ростислав Леонідович- син    Павленко 

Тетяна Леонідівна-дочка         Павленко Нікіта 

Леонідович – син             Козюн Максим 

Петрович- син                    Козюн Єгор Петрович- 

син 

№44 від 15.07.2010р. 

перев.на позач.№41 від 

22.12.2016р. 

3 Харитюк Галина Федорівна- заявник        

Харитюк Анастасія Олександрівна- дочка                                                           

Харитюк Степан  Олександрович- син  Харитюк 

Наталія  Олександрівна- дочка Харитюк Микола 

Сергійович- син          Харитюк Андрій  

Сергійович- син          Харитюк Анна  Сергіївна- 

дочка            Харитюк  Іван Сергійович - син                   
Харитюк Софія Сергіївна - дочка 

№47 від 23.06.2011р. 

перев.на позач.№41 від 

22.12.2016р. зміни №10 

від 26.01.2018р. 

 

4 Ковальчук Віктор Васильович-заявник №38 від 18.12.2014р.  

5 Хоменко Наталія Володимирівна- заявник №181 від 30.11.2017р. 

 

с.Сущани 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Лебедєва Ольга Іванівна – заявник          Лебедєв 

Віталій Іванович - чоловік                          

Лебедєва Ірина Віталіївна - дочка                          

Лебедєв  Гордій Віталійович - син                  

Лебедєв  Ілля Віталійович - син                

Лебедєва Мар`яна  Віталіївна - дочка                           

№72 від  27.11.2012р.      

зміни №102 від 

28.07.2017р. 

2 Куліш Денис Іванович 

 

№4 від 14.01.2014р.  

 

с.Тепениця, с.Соснівка, с.Артинськ, с.Обище 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Невойт  Тетяна  Василівна – заявник                        

Невойт  Дмитро  Олександрович - син              

Невойт  Анатолій  Миколайович – син                      

Невойт Валерія Володимирівна – дочка            

Невойт Христина Володимирівна – дочка          

Невойт  Дарина  Володимирівна – дочка         

Невойт  Віта Володимирівна – дочка              

№62 від 20.08.2011р. 

2 Кляпко Руслан Миколайович №38 від 22.07.2016р.  

3 Скиба Людмила Володимирівна – заявник 

Легкоступ Григорій Іванович - співмешканець                                         

Легкоступ Богдан Григорович - син                  

№66 від 20.12.2013р. 

зміни                                 

№55 від 27.12.2016р. 



 

 

 

 

     Міський голова                                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ    

Легкоступ Дмитро Григорович – син                               

Легкоступ Анастасія Григорівна – дочка                  

Легкоступ Тарас Григорович – син                      

Легкоступ  Ярослав   Григорович – син 

4 Шибецький Микола Володимирович №122 від 31.08.2017р. 

5 Шибецький Максим Володимирович №122 від 31.08.2017р. 

6 Мартинюк Іван Валерійович №151 від 03.10.2017р. 

7 Покальчук Сергій Миколайович- заявник    

Покальчук Валентина Миколаївна- дружина    

Покальчук Світлана Сергіївна- донька   

Покальчук Кирил Сергійович-син                    

Покальчук Костянтин Сергійович-син    

Покальчук Павло Сергійович-син          

Покальчук Тимофій Сергійович-син                   

Покальчук Зоряна Сергіївна - дочка 

№207 від 18.12.2018р.  

зміни №93 від 

29.05.2019р. 

8 Ворона Іван Миколайович №16 від 25.01.2019р. 

9 Дорошенко Олексій Сергійович №92 від 26.06.2020р. 

10 Ворона Станіслав Миколайович №139 від 28.08.2020р. 

с.Хочине, с.Рудня-Хочинська 
 

№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Міхалкова Світлана Миколаївна-заявник  

Нелеп Інна Леонідівна - дочка                 Міхалков 

Микола Олександрович- син                                                     

Міхалков Денис  Олександрович-син    Міхалков 

Владислав Олександрович-син                                                   

Міхалков Нікіта Олександрович-син 

 

№ 48 від                 

10.12.2002 р.                

зміни  №13 05.05.2016р. 

2 Васькова Марія Дмитрівна-заявник              

Васьков Іван Антонович-чоловік                     

Васьков  Дмитро Іванович- син                  Васьков 

Петро Іванович-син                         Вськова 

Марина Іванівна -дочка                    Васьков 

Василь Іванович-син                     Васькова Діана 

Іванівна-дочка                     Васькова Поліна 

Іванівна-дочка 

№5 від                     

24.01.2013р.               

зміни  №13 від  

05.05.2016р. 

3 Шинкар Віктор Вікторович-заявник №31   від  20.05.2013р.             

 

с.Юрове 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Редько  Олександр   Андрійович №11          

      від 31.07. 2015р. 



                                     

                                                               СПИСОК                                       Додаток 2     

осіб, що знаходяться на квартирному облік  у виконкомі Олевської міської ради      

                                      на першочергове отримання житла 

                     

м.Олевськ 
 

№ п/п  

Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

Дата і № 

рішення 

1.  Клюйко Валентина Олександрівна - заявник 

Клюйко Віктор Петрович - чоловік 

Клюйко Валентина Вікторівна - дочка 

Осокіна Катерина Олександрівна - дочка 

Клюйко Сергій Вікторович - син 

№ 80 

20.04.88 р. 

поновлено 24.01.2013р.   

зміни №160 від 

31.08.2016р. 

2.  Лукашова Любов Антонівна – заявник  

Сидорчук Юлія Олександрівна –  дочка 

Гега Христина Сергіївна – онучка  

№210 

24.11.88р. зміни №142 

від 05.08.2015р. 

3.  Урбанська Ганна Леонідівна –  заявник 

Урбанський Леонід Анатолійович – син 

Урбанська Марина Олексіївна – дочка 

Урбанська Поліна Олексіївна –  дочка 

№ 50 

14.03.89 р. зміни №160 

від 31.08.2016р. 

4.  Бочковська Марія Павлівна –  заявник 

Бочковський Анатолій Петрович – чоловік 

Бочковська Тетяна Анатоліївна – дочка 

№ 53 

10.04.1990р. 

5.  Рубанський Володимир Іванович –  заявник 

Рубанська Ірина Євгенівна – дружина 

Рубанський Олег Володимирович –  син 

Рубанський Андрій Володимирович – син 

Рубанський Олександр Володимирович – син  

№ 116 

16.08.1990р. 

6.  Коц Любов Миколаївна – заявник 

 

№ 143 

16.10.1990р. зміни №33 

від 28.02.2020р. 

7.  Макарчук Ольга Василівна – заявниця 

Макарчук Людмила Олексіївна –  дочка 

№ 27 

12.02.1991р  

27.12.2019р. №235 

 

8.  Полуніна Тетяна Анатоліївна –  заявник 

Полунін Олександр Миколайович- чоловік                                                

Беспояско Дмитро Сергійович – син               

Полунін Олександр Олександрович- син 

Полуніна Ірина Олександрівна – дочка    

Полунін Володимир Олександрович - син  

 

№27 

12.02.1991р. 

зміни №64 від 

01.04.2015р. 

9.  Єгорова Надія Миколаївна –  заявник 

Єгоров Віктор Олександрович – чоловік 

Єгорова Катерина Вікторівна – дочка 

Єгорова Леся Вікторівна –  дочка 

Алексеєнко Віра Вікторівна –  дочка 

№ 27 

12.02.1991р. 

зміни №128 від  

30.06.2016р. 

 

10.  Вольська Галина Федорівна  - заявник  

Вольський Олександр Цезарович - чоловік 

Вольський Віталій Олександрович - син 

Вольська Ірина Олександрівна - дочка 

Вольська Марина Олександрівна – дочка 

№ 138 

19.11.1991р.    зміни  

№128 від 

30.06.2016р. 



Торубарова Марина Олександрівна- дочка 

11.  Козачок Алла Василівна – заявник 

Козачок Олег Володимирович –  чоловік 

Козачок Юлія Олегівна –  дочка 

Козачок Олександр Олегович – син 

 

№ 9 

23.02.1992р. 

12.  Тимощук Надія Олександрівна – дружина 

Тимощук Сергій Сергійович – син 

Тимощук Галина Сергіївна – дочка 

Якубенко Тетяна Петрівна- дочка 

№113 

30.09.92р. 

зміни від 

27.12.2017р.№204 

 

13.  Герасименко Юрій Анатолійович-заявник                                             

Герасименко Алла Юріївна – дружина 

Герасименко Віктор Юрійович – син   

Герасименко Єлізавета Юріївна – дочка 

Герасименко Артем Юрійович – син    

№ 138 

24.11.1992р. 

14.  Бичинська Олена Михайлівна – заявник 

Сергієнко  Раїса Місаківна – дочка 

Сергієнко Анастасія Олегівна –  онука 

Хачатрян Декарт Місакович – син 

№ 53 

06.06.1993р. 

внесено зміни рішенням 

№ 147 від 30.07. 2014 р. 

15.  Якимчук Єва Йосипівна – заявник 

Якимчук  Володимир Антонович –  чоловік 

Якимчук  Валерій Володимирович – син 

№80 

19.11.93р.             зміни 

№160 від 31.08.2016р. 

16.  Новікова Валентина Леонідівна  –  дочка 

Новікова Тетяна Леонідівна –  дочка 

Новіков Руслан Леонідович –  син 

Новікова Любов Леонідівна –  дочка 

Новіков Валерій Леонідович –  син 

 

№ 102 

10.11.1994р.    зміни № 

від 27.12.2017р. 

17.  Ямчинська Галина Станіславівна – заявник  

Ямчинський Петро Миколайович – чоловік  

Ямчинська Юлія Петрівна – дочка  

Павлушенко Аліна Петрівна – дочка  

Павлушенко Маргарита Сергіївна – онука  

№ 111 

13.12.1994 

зміни №241 

від 03.12.2014р. 

18.  Рослякова Людмила Оверкіївна –  заявник 

Росляков Анатолій Геннадійович – чоловік 

Рослякова Марина Анатоліївна –  дочка 

№ 50 

11.04.1995р. 

19.  Чистякова Наталія Адамівна – заявник 

Чистяков Володимир Миколайович – чоловік 

Чистякова Лідія Володимирівна –  дочка 

Чистяков Станіслав Володимирович-син  

№ 50 

11.04.1995р.    зміни 

№128 від 30.06.2016р. 

20.  Кравченко Наталія Володимирівна – заявник 

Кравченко Денис Русланович –  син 

№ 50 

11.04.1995р. 

21.  Остапчук Зінаїда Іванівна –  заявник 

Остапчук Микола Васильович –  чоловік 

Остапчук Галина Миколаївна –  дочка 

 

№ 154 

12.12.1995р.зміни від 

31.01.2020р. 

22.  Майгун Любов Олександрівна –  заявник 

Майгун Віталій Васильович –  син 

Майгун Марина Василівна –  дочка 

№ 98 

09.09.1997р., зміни від 

02.2021р. 

23.  Тимків Роман Миронович – заявник 

Тимків Тетяна Романівна – дружина 

Тимків Світлана Романівна – дочка 

№10 

13.01.1998р. 



Тимків Антон Романович –  син 

24.  Ковальчук Ірина Федорівна –  заявник 

Ковальчук Юрій Володимирович- чоловік 

Рябой Ганна Миколаївна –  дочка               

Ковальчук Анастасія Юріївна- дочка  

Ковальчук Станіслав Юрійович - син 

№ 27 

23.02.1999р. зміни №7 

від 03.12.2015р. 

25.  Смик Олена Миколаївна –  заявник 

Смик Віталій Павлович  –  чоловік 

Смик Анастасія Віталіївна –  дочка 

Смик Павло Віталійович –  син 

 

від 

22.12.1999р. 

26.  Курильчук Віктор Петрович –  заявник 

 

№ 30 

07.03.2002р.зміни від 

17.12.20р. №8 

27.  Гарбар Наталія Петрівна – заявник 

Гарбар Аліна Олександрівна – дочка 

Гарбар Ганна Олександрівна – дочка 

Гарбар Володимир Олександрович –  син 

№16 

28.11.2004р. 

28.  Більський Микола Стефанович - заявник № 179 

07.12.2004р. 

29.  Парсов Андрій Іванович - заявник 

Парсова Раїса Миколаївна - дружина 

Парсова Діана Андріївна - дочка 

Парсова Софія Андріївна - дочка 

Парсова Анжела Андріївна - дочка                         

Парсов Даніїл Андрійович - син 

№ 173 

27.12.2005р.    зміни 

№64 від 01.04.2015р. 

30.  Іванько Лариса Василівна - заявник 

Іванько Іван Ігорович - син 

Іванько Віталій Ігорович  -  син 

Іванько Тетяна Ігорівна - дочка 

Іванько Олег Ігорович - син 

№ 232 

28.08.2008р. 

31.  Кирильчук Світлана Валентинівна – заявник 

Кирильчук Віктор Назарович - чоловік 

Кирильчук Альона Вікторівна - дочка 

Кирильчук Станіслав Вікторович - син 

Кирильчук Владислав Вікторович - син 

№ 260 

03.11.2009р. 

32.  Осіпчук Жанна Філаретівна -  заявник 

Осіпчук Анна Олегівна - дочка 

Осіпчук Григорій Олегович - син 

№ 271 

01.12.2009р. 

33.  Святська Світлана Степанівна – заявник  

Святський Дмитро Віталійович – чоловік  

Святський Сергій Віталійович – син  

Святська Ольга Віталіївна – дочка  

 

№21 

від 20.01. 2012 р. 

34.  Стрибулевич Олег Григорович – заявник  

Стрибулевич Галина Юріївна – дочка  

Стрибулевич Іван Олегович – син  

Стрибулевич Христина Олегівна – дочка  

Стрибулевич Олександр Олегович – син  

№61 

від 27.02.2012 р. 

35.  Козловець  Світлана Василівна – заявник 

Козловець Дарина Василівна – дочка  

Козловець Любомир Васильович – син  

№120 

11.11.1997р. 

№ 55 

від 27.03.2013 р. 

першочергова 



№245   29.11.2013р. 

36.  Ширмук Альбіна Василівна – заявник  

Ширмук Віталій Анатолійович – син  

Ширмук Анастасія Анатоліївна – дочка  

Ширмук Діана Анатоліївна – дочка  

№194 

04.09.2012р. 

37.  Бодня Валентина Петрівна – заявник 

Бодня Василь Васильович - чоловік  

Бодня Дмитро Васильович - син 

Бодня Іван Васильович – син                        

Бодня Ангеліна Василівна- дочка 

 

№ 155 

від 26.07.2013р. 

38.  Осипчук Наталія Миколаївна – заявник 

Рабош Владислав Анатолійович – син  

Рабош Катерина Анатоліївна – дочка 

Осипчук Денис Русланович – син  

Осипчук Назар Миколайович – син 

 

№ 249 

від 29.11.2013 р. 

39.  Мітрофан Галина Миколаївна – заявник 

Мітрофан Віталіє Германович – чоловік  

Мітрофан В’ячеслав Віталіє – син  

Мітрофан Софія Віталіє – дочка  

Мітрофан Анна Віталіє – дочка 

№23 

від 29.01.2014р. 

40.  Пархомець Тетяна Вікторівна – заявник 

Пархомець Анастасія Павлівна – дочка 

 

№168 

від 09.09. 2014р. 

41.  Пархомець Олена Адамівна – заявник 

Пархомець Василь Миколайович – син 

Пархомець Віктор Миколайович – син 

 

№168 

від 09.09.2014 року 

42.  Білюк Віктор Олександрович – заявник  

Пилипчук Тетяна Анатоліївна – дружина  

Білюк Наталія Вікторівна – дочка  

Білюк Катерина Вікторівна – дочка   

 

№215 від 04.11.2014 

року 

43.  Бондарь Дмитро Валерійович – заявник  

Бондарь Аліна Василівна – дружина  

Бондарь Олексій Вікторович – син                  

Бондарь Вероніка Дмитрівна – дочка 

 

№15 

від 09.01.2015р. 

№160          від 

31.08.2016р. 

44.  Горпинич Віктор Володимирович – заявник  

Горпинич Зореслава Миколаївна – дружина  

Горпинич Андрій Вікторович – син  

 

№15 

від 09.01.2015р. 

45.  Богомолова Марина Дмитрівна – заявник  

Богомолов Віталій Борисович – чоловік  

Богомолов Артем Віталійович – син  

Богомолова Анна Віталіївна – дочка  

Богомолова Анжела Віталіївна – дочка 

 

№34 

від 06.02.2015 р. 

46.  Павленко Таїсія Анатоліївна,– заявник 

Павленко Олександр Олександрович, – 

чоловік 

Павленко Владислав Олександрович, – син 

Павленко Станіслав Олександрович, - син 

№ 49 від 03.03.2015р. 



47.  Ветлянчук Олена Михайлівна – заявник 

Мельничук Максим Миколайович – син 

Ветлянчук Владислав Васильович – син 

Ветлянчук Дарина Василівна - дочка 

№ 49 від 03.03.2015р 

48.  Мартинчук Анжела Анатоліївна – заявник 

Мартинчук  Кристіна Володимирівна – дочка  

№ 61 від 01.04.2015р 

49.  Лозко Володимир Григорович - заявник 

Лозко Крістіна Володимирівна – дочка 

№78 від 05.05.2015р. 

50.  Вальчук Петро Петрович – заявник 

Вальчук Неля Валеріївна – дружина 

Вальчук Ілона Петрівна – дочка 

Вальчук Дмитро Петрович – син 

 

№95 від 02.06.2015р. 

51.  Лазаренко Олег Іванович  - заявник 

Лазаренко Тетяна Володимирівна –  дружина 

Лазаренко Марія Олегівна – дочка 

Лазаренко Олександра Олегівна – дочка  

 

№ 95 від 02.06.2015р. 

52.  Гончарук Олександр Васильович – заявник 

Гончарук Ірина Василівна – дружина 

Гончарук Гліб Олександрович – син 

Гончарук Іван Олександрович – син 

 

№ 149 від 09.09.2015р 

53.  Харипончук Наталя Михайлівна – заявник 

Харипончук Віктор Васильович – чоловік 

Криничко Дарія Феліксівна – дочка 

Харипончук Сергій Вікторович – син 

Харипончук Марія Вікторівна – дочка 

Харипончук Святослав Вікторович – син 

 

№ 174 від 08.10.2015р 

54.  Окуліч Анатолій Васильович – заявник           

Окуліч Тетяна Володимирівна – дружина 

Окуліч Володимир Анатолійович – син           

Окуліч  Ярослав Анатолійович – син  

№55  19.04.05р. зміни 

№142 від 05.08.2015р.   

перев. на першоч. № 

176 від 08.10.2015р. 

55.  Савченко Тарас Миколайович - заявник № 190 від 23.10.2015р. 

56.  Мартиросова Марина Володимирівна – 

заявник 

Мартиросов Геннадій Едуардович – чоловік 

Мартиросов Сергій Геннадійович  син 

 

№ 190 від 23.10.2015р. 

57.  Ничипорчук Максим Петрович – заявник  

Ничипорчук Марія Іванівна – мати  

№8     від 03.12.2015 р. 

58.  Гайченя Тетяна Миколаївна – заявник  

Гайченя Даніїл Миколайович – син  

№22   від 28.12.2015 р. 

59.  Існюк Олександр Миколайович – заявник  

Існюк Галина Юріївна – дружина  

Існюк Богдан Олександрович – син  

Існюк Дарина Олександрівна – дочка  

Існюк Анастасія Олександрівна – дочка  

 

№22   від 28.12.2015 р. 

60.  Шиш Любов Іванівна – заявник 

Шиш Василь Миколайович – чоловік 

№22   від 28.12.2015 р. 



Новак Єва Логвинівна – мати  

Шиш Василь Васильович – син 

Шиш Богдан Васильович – син  

Шиш Назар Васильович – син  

Шиш Артем Васильович – син   

61.  Козловець Тетяна Станіславівна – заявник  

Козловець Микола Олександрович – син  

Козловець Станіслав Олександрович – син  

№22    від 28.12.2015 р. 

62.  Єрімійчук Олександр Сергійович – заявник  

Єрмійчук Діана Серегіївна – дружина  

№43    від 01.02.2016 р. 

63.  Стужук Оксана Степанівна – заявник  

Стужук Денис Миколайович – син  

№60   від 29.02.2016 р. 

64.  Стужук Анна Миколаївна – заявник  

Стужук Вікторія Анатоліївна – дочка  

№60    від 29.02.2016 р. 

65.  Мойсеєнко Андрій Станіславович – заявник  

Мойсеєнко Тетяна Андріївна – дружина  

Мойсеєнко Михайло Андрійович – син  

Мойсеєнко Микола Андрійович – син          

Мойсеєнко Юрій Андрійович - син 

№81   від 28.03.2016 р.  

№139 від 31.08.2018р. 

66.  Лобов Олег Валерійович – заявник  №97  від  28.04.2016 р. 

67.  Павленко Олександр Ігорович – заявник 

Павленко Галина Михайлівна – дружина 

Павленко Максим Олександр – син             

Павленко Артур Олександрович – син  

Павленко Владислав  Олексанрович – син  

№129 від 20.05.09р.              

№241від 03.12.2014р.   

перев. на перш.№114від 

31.05.2016 р. 

68.  Кравчук Володимир Іванович – заявник  

Кравчук Тетяна Анатоліївна – дружина  

Кравчук Олександра Володимирівна – дочка  

Кравчук Марія Володимирівна – дочка  

 

№145 від 28.07.2016 р.  

69.  Охрімчук Ірина Іванівна  - заявник                 

Гайченя Каріна Валентинівна – дочка  

Охрімчук Діана Сергіївна – дочка                 

Охрімчук Любомир Сергійович – син 

№ 32 від   19.02.2010р. 

перевед. на 

першоч.№160 від 31.08. 

2016р. 

70.  Аксіненко Євген Анатолійович – заявник  

Аксіненко Юлія Григорівна – дружина  

Миколайчук Лілія Сергіївна –  дочка   

Аксіненко Назар Євгенійович-син 

 

№174 від 28.09.2016 р.    

№47 від 28.04.2017р. 

71.  Кондратюк Андрій Юрійович – заявник  

Кондратюк Вікторія Андріївна – дочка  

 

№174 від  28.09.2016 р. 

72.  Лупаїн Олександр Михайлович- заявник №84 від 29.06.2017р. 

73.  Кирильчук Катерина Григорівна-заявник 

Кирильчук Наталія Вячеславівна-дочка 

№106 від 28.07.2017р. 

74.  Козюн Василь Миколайович – заявник            

Козюн Тамара Вікторівна – дружина                 

Козюн Анастасія Василівна- донька 

 

№122      від 

31.08.2017р 

75.  Юрченко Віктор Петрович - заявник №169 від 30.10.2017р. 



76.  Алешнікова Тетяна Валеріївна – заявник 

Строган Олександр Іванович – син            

Строган Вікторія Іванівна – дочка      

Алешніков Даніїл Андрійович – син            

№173 від 27.12.2005р. 

зміни №180 від 

30.11.2017р. 

77.  Ковальчук Наталія Миколаївна-заявник                

Ковальчук Злата Ігорівна- дочка                                                     

Ковальчук Богдана Ігорівна -дочка 

№ 38 від 28.02.2018р. 

78.  Беліченко Світлана Володимирівна- заявник                                                  

Беліченко Дарина   Валентинівна      

№52 від 30.03.2018р. 

79.  Чаусов Анатолій Васильович – заявник               

Чаусова Олена Вікторівна – дружина                   

Чаусов Владислав Анатолійович – син                 

Чаусова Марія Анатоліївна – дочка                      

Чаусов Артем Анатолійович – син                        

Чаусова Дарина Анатоліївна – дочка   

№41 від 22.02.2019р. 

80.  Демиденко Ніна Михайлівна – заявник         

Демиденко Софія Василівна – донька           

Демиденко Олег Васильович – син               

Демиденко Ірина Василівна - донька 

№41 від 22.02.2019р. 

81.  Єлфімов Олександр Володимирович         №14 від 31.01.2020р. 

82.  Рябой Адам Федорович         №34 від 28.02.2020р. 

83.  Констанчук Роман Миколайович         №34 від 28.02.2020р. 

84.  Башняк Станіслав Ярославович       №178 від 23.10.2020р. 

смт.Дружба 

№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Лагода Олександр Григорович - заявник                                                        

Лагода Ганна Олександрівна – дружина       

Лагода Діана Олександрівна - дочка                 

Лагода  Денис Олександрович – син 

 

№33 від 17.11.2016р. 

 

с.Жубровичі 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1.  Мусійчук Валентина Кузьмівна-заявник                                               

Мусійчук Руслан Олександрович – заявник                                                   

Мусійчук Анна Русланівна –дочка         

Мусійчук Анастасія Русланівна –дочка       

Мусійчук Софія  Русланівна -дочка      

від 24.01.2006р. 

2.  Рудік Людмила Олексіївна-заявник               

Рудік Альона Олексіївна-дочка                                 

Рудік віталій Віталійович -син 

від 20 .12. 2007р. 

3.  Ковальчук Сергій Федорович-заявник  

Ковальчук Марина Володимирівна-дружина                                                    

Ковальчук Денис Сергійович-син           

№20 від 07.04.2009р.   

№32 31.12.2016р 



Ковальчук Владислав Сергійович-син                 

4.  Хоречко Оксана Петрівна-заявник                  

Хоречко Дар’я Володимирівна-дочка              

Хоречко Нікіта Іванович-син 

від 31.12. 2010р. 

5.  Юськова Галина Іванівна-заявник             

Юськов Дмитро Васильвич-син                            

Юськова Дарина Василівна-дочка 

від 31.12. 2010р. 

6.  Кочин Наталія Василівна-заявник               

Кочин Тимур Павлович-син                 

Єфименко Іван сергійович - син 

№59 від           

06.12.2012р.                              

№32  31.12.2016р. 

7.  Юськова Сніжана Юріївна- заявник 

Юськов Сергій Михайлович – чоловік 

Буль Анжеліка Олександрівна- дочка             

Юськов Олександр Сергійович – син            

Юськова Вероніка Сергіївна- дочка            

Юськов Богдан Сергійович - син 

№11 від 26.01.2018р. 

№168 від 27.09.2019р. 

8.  Бондар Михайло Іванович – заявник               

Бондар Наталія Миколаївна – дружина             

Бондар Кристина Михайлівна- дочка  

Бондар Олександр Михайлович – син 

Бондар Алла Михайлівна – дочка 

 

№108 від 26.06.2018р. 

9.  Фомін Марія Володимирівна- заявник             

Фомін Віталій Вікторович – чоловік                           

Фомін Данило Віталійович- син                      

Фомін Олександра Віталіївна- дочка 

№134 від 26.07.2019р. 

с.Журжевичі 

1 Кондратовець Марія  Володимирівна №17 від 11.05.2010р.      

2 Кирильчук Леся Олексіївна №17 від 11.05.2010р.     

 

                                                 с.Замисловичі 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Патюк Сергій Іванович-заявник                             

Патюк Ірина Степанівна-дружина                      

Патюк Іван Сергійович –син                                          

Патюк Костянтин Сергійович – син                  

Патюк Артем сергійович- син 

№16 від             

20.04.2015р. 

2 Рибак Володимир Миколойович- заявник   

Рибак Ольга Василівна- дружина                       

Рибак Роман Володимирович- син                     

Рибак Тетяна Володимирівна- дочка             

Рибак Богдан Володимирович-син 

№25  від  25.09.2015р. 

3 Бондар Альона Миколаївна – заявник               

Бондар Даніїл Леонідович-син 

№22 від  20.07.2016р. 



4 Рябой Людмила Іванівна-заявник                    

Белова Діана Олександрівна - дочка                 

Белов Вадим Олександрович- син                      

Рябой Микола Іванович- син 

№34 від 08.12.2016р. 

5 Лупаїна Олександр Володимирович №140 від 31.08.2018р. 

с.Зубковичі 

№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Сорока Людмила Миколаївна - заявник   

Сорока Віктор Васильович - чоловік         

Сорока Мирослава Вікторівна - дочка       

Сорока Вячеслав Вікторович - син 

№34 від 27.10.2003р. 

2 Гергало Ірина Олексіївна - заявник          

Гергало Анатолій Миколайович- чоловік  

Гергало Вадим Анатолійович - син              

Гергало Максим Анатолійович - син 

№39 від 20.11.2003р. 

зміни                             

№160  від 30.10.2017р 

3 Лугина Олександр Федорович - заявник  

Лугина Надія Михайлівна - дружина        

Лугина Оксана Олександрівна - дочка            

Лугина Ольга Олександрівна - дочка         

Лугина Павло Олександрович - син 

№86 від 26.07.2011р. 

4 Яроменко Лариса Григорівна - заявник  

Яроменко Артем Володимирович - син      

Яроменко Ярослав Володимирович – син  

Яроменко Юлія Володимирівна - дочка 

№38 від 15.03.2012р.  

зміни №19 від 

19.02.2015р. зміни                             

№160 від 30.10.2017р. 

5 Кондратюк Наталія Михайлівна-заявник   №82 від    17.08.2012р. 

6 Гайченя Тетяна Василівна - заявник     №86 від 17.08.2012р. 

7 Мосійчук Анастасія Володимирівна -заявник                                                     

Мосійчук Михайло Володимирович -чоловік                                                      

Мосійчук Олена Михайлівна - дочка    

Мосійчук Михайло Михайлович - син               

Мосійчук Марина Михайлівна - дочка         

Мосійчук Єлізавета Михайлівна - дочка 

 

№11 від 21.03.2014р. 

   

с.Калинівка, с.Бацеве 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Васильчук Денис Миколайович -заявник                                          

Васильчук Ніна Павлівна-дружина            

Васильчук  Роман Денисович-син               

Васильчук Катерина Денисівна-дочка                                            

Васильчук Вероніка Денисівна-дочка         

№17 від 14.07.2015р. 

 

с.Кишин 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Фещук Максим Віталійович-заявник               

Фещук Марина Миколаївна-дружина              

№106 від 28.07.2017р. 



Фещук Дарина Максимівна-дочка 

2 Мірончук Наталія Вікторівна-заявник    

Мірончук Степан Григорович-син 

№122   від 31.08.2017р. 

3. Каращук Юлія Андріївна- заявник                      

Рабош Іван Олександрович – син                  

Каращук Роман Миколайович – син        

Каращук  Софія Миколаївна – дочка      
Каращук  Зоріана  Павлівна -дочка 

№140 від 31.08.2018р. 

4 Микулінська Наталія Михайлівна- заявник    

Микулінський Кирило Валентинович – син  

Микулінська Дарина Володимирівна - 

донька                                               

Микулінський Ростислав Леонідович – син    

Микулінський Давид Володимирович - син                        

№178 від 23.10.2020р. 

 

с.Копище 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Дідківська Альона Сергіївна – заявник           

Дідківський Олександр Андрійович – 

чоловік                                                

Дідківський Сергій Олександрович – син                                                 

Дідківська Вероніка Олександрівна – дочка 

 

№4 від 08.06.2011р. 

2 Невойт Валентина Василівна – заявник      

Невойт Тарик Мухамедович – син  

 

№7 від 28.09.2011р. 

3 Борисовець Василь Анатолійович-заявни  

Борисовець Кристіна Василівна – дочка 

 

№7 від 17.11.2011р. 

4 Степанков Анатолій Петрович- заявник  

Степанкова Каріна Анатоліївна- дочка 

 

№72 від 31.05.2017р. 

 

с.Лопатичі 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Сичова (Рудой)  Оксана Василівна-заявник  

Рудой Дмитро Петрович-син                              

Рудой Василь Петрович-син 

№ 49  від 31.07. 2000 р. 

зміни №102 від 

28.07.2017р. 

2 Ничипорчук Світлана Василівна-заявник                                    

Ничипорчук Михайло Миколайович-чоловік                                                  

Ничипорчук АннаМихайлівна-дочка                                                         

Ничипорчук Софія Михайлівна-дочка 

№ 47    від 28.11.2003р.  

зміни №102 від 

28.07.2017р. 



3 Гребенюк Марина Євгеніївна-заявник                                        

Гребенюк Станіслав Леонідович-син 

№ 20 від 20.04. 2011р. 

4 Осипчук Олександр Олексійович- заявник                                                       

Осипчук Яна Сергіївна-дружина                                                    

Осипчук Аліна Олександрівна-дочка                                             

Осипчук Дарина Олександрівна-дочка                             

№ 47 від        

26.10.2011р.              

зміни №102 від 

28.07.2017р. зміни  №72 

від 27.04.2018р. 

5 Осипчук Володимир Олексійович-заявник № 37 від  27.08.2015р. 

6 Ничипорчук Володимир Васильович-заявник №37  від  27.08. 2015р. 

7 Павленко Руслан Вікторович-заявник №37  від  22.04.2016р. 

с.Майдан 

№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Знахорський Сергій Миколайович-заявник                  

Знахорська Олена Валентинівна-дружина  

Знахорський Андрій Сергійович - син 

Знахорський Олег Сергійович - син 

Знахорський Максим Сергійович - син  

Знахорський Олександра Сергіївна-дочка  

Знахорський Нікіта Сергійович-син  

 

№12 від 28.12.1996р. 

зміни №9 від 

22.02.2016р. 

2 Бубенко Оксана Вікторівна-заявник        

Бубенко Марина Володимирівна-дочка                 

Бубенко Віктор Володимирович-син        

Бубенко Віталій Володимирович-син   

№51 від 18.11.2008р. 

3 Ярошик Анна Миколаївна-заявник           

Ярошик Діана Володимирівна-дочка 

№9   від  22.02.2012р. 

4 Шимко Людмила Павлівна- заявник            

Шимко Арина Сергіївна- дочка 

№188 від 01.11.2019р. 

 

с.Новоозерянка, с.Озеряни 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Патюк Валерій Іванович-заявник                     

Патюк Ольга Олексіївна – дружина                 

Патюк Богдан Валерійович - син 

№29 від 29.05.2009р. 

2 Смирнова Валентина Григорівна-заявник 

Смирнов Сергій Олександрович - чоловік                                              

Смирнов Олександр Сергійович-син 

 

№16 від    10.03.2010р. 

3 Васильєва Наталія Володимирівна - заявник                                                

Васильєв Сергій Миколойович-чоловік                                   

Васильєва Альона Сергіївна-дочка         

Васильєв Олексій Сергійович-син         

Васильєв Сергій Сергійович-син     

№6 від           

30.03.2015р. 

4 Боровик Тетяна Олексіївна – заявник 

Боровик Олександр Володимирович – 

№203  від 27.12.2017р.  



чоловік                                                           

Хоменко Віктор Сергійович – син 

Хоменко  Олексій Сергійович – син 

Боровик Діана Олександрівна – син 

Боровик Софія Олександрівна – дочка 

№10 від 26.01.2018р. 

5 Голуб Мирослава Володимирівна- заявник                                                       

Голуб Адріана Сергіївна –дочка                                  

Гусар Евеліна Золтанівна – дочка                       

Гусар Магдалина золтанівна - дочка           

№11 від 26.01.2018р. 

с.Покровське, с.Будки 
 

№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Скуратівський Віталій Анатолійович-заявник                                                

Скуратівська Марія Миколаївна - дружина                                                

Скуратівська Карина Віталіївна - дочка                                            

Скуратівська Віталіна Віталіївна - дочка                                        

Скуратівська Поліна Віталіївна - дочка 

№9 від               

08.02.2005р.          зміни 

№20     від 12.04.2016р. 

2 Мельниченко Павло Олександрович-заявник №21 від 23.05.2006р. 

3 Швидка Марина Степанівна - заявник  

Швидкий Олег Миколайович - чоловік  

Перев’язко Наталія Вікторівна - падчериця  

Швидка Марія Олегівна - дочка                 

Швидка Анна Олегівна – дочка                      

Швидка Лілія Олегівна- дочка 

№65  від          

09.12.2010р.    зміни 

№197 від 23.11.2018р. 

4 Басюк Наталія Вікторівна - заявник             

Басюк Софія Мамуківна – дочка                 

Басюк Михайло Мамукович - син                 

Басюк Катерина Володимирівна – дочка           

Басюк Єва Володимирівна - дочка 

№35   від   11.10.2016р. 

№78 від 26.04.2019р. 

 

с.Рудня-Бистра, с.Корощине, с.Варварівка 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Белошицький Віктор Петрович-заявник                                

Белошицький Сергій Петрович- брат       

Белошицький Олександр Вікторович- син 

№76 від 26.02.1991р. 

2 Покальчук Валерій Іванович-заявник   

Покальчук Любов Володимирівна-дружина                                          

Покальчук Олександр Валерійович -син                                                    

Покальчук Тетяна Валеріївна-дочка 

від 22.10. 1992р. 

3 Козловець Валерій Миколайович-заявник                                         

Козловець Світлана Петрівна-дружина                 

Козловець Максим Валерійович –син           

Козловець Галина Валеріївна-дочка          

Козловець Тетяна Валеріївна-дочка 

№75 від           

19.12.2001р.                  

4 Козловець Віталій Володимирович-заявник                                            

Козловець Алла Вікторівнаа -дружина                

Козловець Назарій  Віталійович-син            

№20 від 18.02.2005р. 

зміни №62 від 



Козловець Вероніка  Віталіївна -дочка       

Козловець Анастасія Віталіївна-дочка 

13.12.2016р. 

5 Андрусенко Оксана Миколаївна  -заявник                                         

Андрусенко Станіслав Миколайович-син 

№79     від   27.10. 

2006р. 

6 Корець Марина Валентинівна-заявник            

Корець Ярослав Валентинович-син                                

Корець Кирило Анатолійович-син 

№88 від 20.11.2006р. 

зміни №62 від 

13.12.2016р. 

7 Сорока Марина Василівна -заявник                      

Сорока Ілля  Романович-син                                 

Сорока Захар В’ячеславович-син 

№101 від   22.12 2006р. 

зміни №62 від 

13.12.2016р. 

8 Мидловець Ніна Федорівна-заявник   

Мидловець Микола Никонович 

№62 від 13.12.2016р. 

9 Петрович Вадим Сергійович - заявник №74 від 16.10.2015р. 

10 Корельчук Василь Павлович- заявник №49 від 20.10.2016р. 

11 Павленко Олег Валерійович- заявник   

Павленко Наталія Олександрівна – дружина                                                        

Паленко Давид Олегович - син 

№181 від 30.11.2017р. 

с.Стовпинка,с.Держанівка 
 

№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Думбрава Світлана Олексіївна-заявник     

Думбрава Віталій Миколайович-син      

Думбрава Микола Миколайович- син 

№11 від 06.03.2009р. 

зміни №41 від 

22.12.2016р. 

2 Ковальчук Роза Петрівна- заявник           

Алексєєнко Віталій Анатолійович-син     

Алексєєнко Сергіій Анатолійович-син     

Ковальчук Андрій Вікторович- син    

№46   від 23.06.2011р. 

3 Швець Микола Миколайович- заявник   №25    від 28.09.2011р. 

4 Романевич Микола Іванович- заявник   №66    від 28.10.2011р. 

5 Сорока Микола Іванович- заявник                  

Сорока Ірина Юріївна –дружина                      

Ларіна Карина Вадимівна- дочка                    

Сорока Максим Миколайович-син                     

Сорока Крістіна Миколаївна- дочка 

№41 від 22.12.2016р. 

6 Білюк Андрій Адамович –заявник 

Білюк Віта Валеріївна-жінка 

Білюк Вероніка Андріївна-дочка 

Білюк Крістіна Андріївна-дочка 

Білюк Назар Сергійович- син 

 

№41 від 22.12.2016р. 

 

7 Кравчук Сергій Миколайович-заявник №84 від 29.06.2017р. 

8 Федорчук Антоніна Миколаївна-заявник 

Федорчук Михайло Михайлович – син  

№54 від 03.04.2020р. 



Федорчук Дарина Михайлівна-дочка       

Федорчук Оксана Сергіївна - дочка 

 

с.Сущани 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Терещенко Інна Володимирівна - заявник 

Терещенко Владислав Олегович- син                                                

Терещенко Олександр Вікторович- син                                            

Терещенко Марина Вікторівна- дочка                                          

Терещенко Анастасія Вадимівна - дочка 

№59 від  09.09.2012р. 

№102 від 28.07.2017р.  

зміни №202 від 

27.12.2017р. 

2 Драчук  Микола Олександрович №140 від 31.08.2018р 

 

с.Тепениця, с.Соснівка,  с.Хмелівка, с.Артинськ, с.Обище 
№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Гриневич Катерина Михайлівна - заявник                                                          

Боднар Віта Олександрівна - дочка          

Гриневич Марія Миколаївна – дочка 

від  31.12.2010р. 

2 Продащук Світлана Михайлівна - заявник     

Продащук Вікторія Валентинівна - дочка        

Продащук Богдан Валентинович - син           

Продащук Юлія Валентинівна - дочка     

Продащук Руслан валентинович –син 

від  31.12.2010р. 

3 Дорошенко Наталія Петрівна - заявник   

Дорошенко Станіслав Петрович – син     

№75 від 25.11.2011р. 

4 Крилас Галина Петрівна – заявник              

Крилас Дмитро Петрович – син                         

Крилас Кирил Петрович – син                                                                    

Крилас  Іванна Сергіївна – дочка 

№22 від 20.03.2013р. 

5 Саленко Олег Олегович - заявник №43 від 28.08.2015р. 

6 Стафійчук Олександр Петрович – заявник   

Стафійчук Марина Володимирівна – 

дружина                                                    

Стафійчук Станіслав Олександрович – син    

Стафійчук Софія Олександрівна –дочка 

№24 від 12.05.2016р. 

7 Шибецька Тамара Миколаївна – заявник     

Шибецький Роман Миколайович – чоловік   

Шибецький Віталій Романович – син       

Шибецький Тетяна Романівна - дочка           

Шибецький Станіслав Романович – син                            

Шибецький  Олександр  Романович – син 

від 26.10.2004р. перев. 

на першоч.№ 55 від 

27.12.2016р. 

8 Покальчук Юлія Володимирівна – заявник  

Покальчук Валерія Володимирівна – дочка 

Покальчук Ілона Борисівна – дочка       

Покальчук Глеб Борисович – син 

№2 від 30.06.2009р. 

першочергова №55 від 

27.12.2016р. 

9 Третяк Олександр Миколайович – заявник    №4 від 30.11.2009р. 



Третяк Марина Петрівна –дружина             

Третяк Дарина Олександрівна    - дочка       

Третяк Карина Олександрівна -дочка                   

Третяк Артем Олександрович  - син   

першочергова  №55 від 

27.12.2016р. 

10 Толочкіна (Михайленко) Ірина Петрівна – 

заявник                                                            

Михайленко Дмитро Васильович - син  

Михайленко Анастасія Петрівна - невістка         

Михайленко Іларія  Дмитрівна - онука    
 

від 31.12.2010р. 

переведено на 

першочерг.  №55 від 

27.12.2016р. 

11 Макарчук Світлана Володимирівна-заявник 

Макарчук Володимир Анатолійович -чоловік                                                                 

Макарчук Діана Володимирівна - дочка       

Макарчук Дарина Володимирівна - дочка                                                         

Макарчук Вікторія Володимирівна – дочка 

 

№40                   

17.05.2011р.               

№55 від 27.12.2016р 

12 Шніпко Олег Дмитрович – заявник            

Шніпко Анна Юріївна – дружина                

Шніпко Ангеліна Олегівна – дочка               

Шніпко  Богдан  Олегович – син       

№81 від 22.12.2012р.  

першочергова від 

27.12.2016р.  №55 

13 Існюк Олександр Петрович – заявник          

Існюк Ганна Олександрівна – дружина            

Існюк Іванна Олександрівна – дочка             

Існюк Артем Олександрович – син               

Існюк Арина  Олександрівна – дочка 

№11 від 22.02.2013р. 

першочергова  від 

27.12.2016р.   №55 

14 Садовніков Вадим Володимирович – заявник №72 від 31.05.2017р 

15 Мисько Оксана Валентинівна - заявник №11 від 26.01.2018р. 

16 Ткач Ярослав Миколайович – заявник              

Ткач Лариса Ігорівна – дружина                        

Ткач Сергій Ярославович – син                          

Ткач Всеволод Ярославович - син 

№37 від 18.07.2014р. 

перев.з загальної від 

26.06.2018р. №107 

17 Дорош Богдан Сергійович - заявник №55 від 03.04.2020р. 

18 Дорош Олексій Сергійович - заявник №157 від 25.09.2020р. 

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

№ п/п Прізвище, ім’я та по-батькові Дата і № рішення 

1 Симончук Олена Ананіївна-заявник        

Симончук Ігор Володимирович-чоловік                                           

Симончук Віктор Ігорович  -син                                                  

Симончук Яна Ігорівна-дочка                        

Симончук Володимир Ігорович-син     

Симончук Анна Ігорівна-дочка 

№44   від 16.09. 2011р.          

зміни №13 05.05.2016р. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

2 Скумін Юлія Миколаївна-заявник            

Скумін Микола Федорович-чоловік       

Гаврилюк Людмила Олександрівна-дочка                                                   

Скумін Мирослав Миколайович-син              

Скумін Софія Миколаївна-дочка                       

Скумін Едуард  Миколайович-син 

№4  від 24.01.2013р.             

зміни      №13 від  

05.05.2016р. 

3 Гаврилюк Світлана Василівна-заявник     

Гаврилюк Олександр Петрович-співмешк.                                         

Алянкіна Олександра Василівна-дочка                                    

Гаврилюк Анастасія Олександрівна-дочка                                                    

Гаврилюк Марія Олександрівна-дочка                                              

Гаврилюк Надія Олександрівна – дочка     

Мельник Михайло Федорович – онук   

Алянкіна Вікторія Федорівна - онука 

№6  від 24.01.2013р.           

зміни №13 від  

05.05.2016р.                   

зміни №160 від 

30.10.2017р. 

4 Симончук Наталія Юріївна-заявник               

Мельник Назарій Романович- син              

Рабуш Іван Сергійович- син 

№32  від  20.05.2013р 



 

                                                        СПИСОК                                    Додаток 3     

осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконкомі Олевської міської ради         

на загальне  отримання житла 

м.Олевськ 

№ 

п/п 

 

Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

кіл.-ть 

членів 

сім’ї 

Дата і № 

рішення 

1.  Філоненко Володимир Іванович - заявник 

Філоненко Марія Сергіївна - дружина 

2 № 177 

20.12.1983р. 

2.  Сорока Світлана Іванівна - заявник 

Сорока В’ячеслав Іванович – син 

 

2 № 34 

28.02.1984р.  внесено зміни у 

склад сім’ї 

№182 від 30.11.2017р. 

 

3.  Котвицький Костянтин Іванович – заявник  

Котвицька Любов Григорівна – дружина  

Котвицька Віола Костянтинівна - дочка 

Котвицька Наталія Костянтинівна -  дочка 

4 №135 

20.09.84р. 

4.  Андрусенко Микола Васильович - заявник 

Андрусенко Галина Іванівна - дружина 

Андрусенко Оксана Миколаївна - дочка 

Андрусенко Марія Миколаївна  - дочка 

4 № 111 

22.07.87 р. 

5.  Кузін Юрій Борисович – заявник 

Селищева Валентина Борисівна – дочка 

Селищев Дмитро Леонідович – син  

3 № 111 

22.07.87 р. 

6.  Котяш Андрій Михайлович – заявник   1 № 21 

28.01.1988р 

поновлено 

№108 

від 30.05.2013р. 

7.  Драгальчук Любов Михайлівна – заявник  

Журавська Людмила Миколаївна – дочка 

2 №210 

24.11.88р. 

№11 

11.02.1997р. 

внесено зміни 

№241 

03.12.2014р. 

8.  Євтушок Людмила Володимирівна –   

заявник 

Павленко  Марина Миколаївна- дочка 

Лобода Роман Володимирович – онук  

Павленко Катерина Віталіївна – онука 

4 № 31 

16.02.89 р. 

внесено зміни 

№241 

03.12.2014 р. 

9.  Михайленко Людмила Володимирівна – 

заявник  

Михайленко Володимир Віталійович - син 

2 № 50 

14.03.1989р. 

10.  Пономаренко Алла Миколаївна – заявник  1 №53 

10.04.1990 р. 

11.  Щерба Марія Дмитрівна – заявник 

Щерба В’ячеслав Леонідович –  чоловік 

Басюк  Тетяна В’ячеславівна – дочка 

Галак Вікторія В’ячеславівна – дочка 

6 № 159 

13.11.1990 р. 



Галак Тетяна Святославівна – онука  

Галак Сніжана Святославівна – онука  

12.  Рустамова (Лозько) Ольга Володимирівна 

– заявник  

1 № 179 

27.12.1990р. внесено зміни №142  

05.08.2015р. 

13.  Шуста Ігор Анатолійович - заявник 1 №96  09.07.1991р. внесено зміни 

№160 31.08.2016р. 

14.  Ігнатьєва Світлана Борисівна –  заявник 

Ігнатьєв Юрій Олексійович –  чоловік 

Ігнатьєва Марина Юріївна –  дочка 

3 № 127 

22.10.1991р. 

15.  Кручко Михайло Михайлович – заявник 

Кручко Ганна Юзиківна –  дружина 

Кручко Олена Михайлівна – дочка 

3 № 52 

09.04.1992р. 

16.  Ніколайчук (Войченко) Світлана Василівна 

– заявник 

Осипенко Наталія Михайлівна – дочка 

Осипенко Андрій Олександрович – зять  

Осипенко Олексій Андрійович – онук  

Осипенко Іван Андрійович – онук 

5 № 111 

13.12.1994 

внесено зміни 

№241 

03.12.2014 року 

17.  Ренкас Лідія Іванівна – заявник 

Ренкас Оксана Володимирівна –  дочка 

Ренкас Таміла Володимирівна –  дочка 

3 № 22 

14.02.1995р. 

18.  Свинчук Олександр Євгенійович – заявник 

Свинчук Ніна Олександрівна – дружина  

Свинчук Інна Олександрівна – дочка 

3 № 37 

14.03.1995р.№40 від 22.02.2019р. 

19.  Павлушенко Людмила Карлівна –  заявник 

Павлушенко Анатолій Дмитрович –  

чоловік 

Павлушенко Сергій Анатолійович –  син 

Павлушенко Олег Анатолійович –  син 

4 № 9 

16.01.1996р. 

поновлено 21.01.2013 р. 

20.  Талах Катерина Олександрівна – заявник          

Талах Світлана Іванівна – дочка   

Павленко Марина Володимирівна – онука  

Талах Марія Ігорівна – онука  

Павленко Михайло Євгенійович - правнук 

 

5 № 27 

13.02.1996р. 

переоформлено рішення №105 

від 29.04.2014 року зміни №180 

30.11.2017р. 

21.   Ковальчук Іван Васильович –  заявник 3 від 

12.10.1999р. 

22.  Романчук Андрій Миколайович – заявник 

Романчук Галина Петрівна – дружина 

 №10 

25.01.2002 поновлено 

25.01.2013р. 

 

23.  Макарчук Наталія Юхимівна – заявник 

Бубенко Микола Петрович – син 

Бубенко Іван Петрович – син  

3 №30 

07.03.2002 

24.  Шмат Олена Володимирівна –  заявник 

Левчук Яна Валеріївна – дочка                          

Левчук Ілля Валерійович - син 

3 № 47 

24.02.2002р. внесено зміни     №7        

03.12.2015р. 

25.  Саковець Сергій Іванович –  заявник  

Саковець Леся Вікторівна –  дружина 

Саковець Віктор Сергійович –  син 

Саковець Іванна Сергіївна –  дочка 

4 № 65 

30.05.2002р. 

26.  Долотій Олена Леонтіївна – заявник 2 №16 



Саленко Людмила Володимирівна – дочка 28.01.04р.    внесено зміни №160    

31.08.2016р. 

 

27.  Єгоров Сергій Олександрович - заявник 1 № 97 

27.07.2005р. 

28.  Чепура Руслан Степанович - заявник 

Чепура Ярослава Анатоліївна - дружина 

Чепура Ярослав Степанович - син 

3 № 137 

06.10.2005р. 

29.  Павленко Володимир Васильович - заявник 

Павленко Ольга Анатоліївна - дружина 

Павленко Дар’я Володимирівна – дочка 

Павленко Даніїл Володимирович – син 

4 № 137 

06.10.2005р. 

внесено зміни 

№ 241 

від 03.12.2014 р. 

30.  Пайцун Володимир Федорович  - заявник 

Пайцун Таміла Іванівна - дружина 

Пайцун Дмитро Володимирович - син 

Пайцун Софія Володимирівна - дочка  

4 № 150 

22.11.2005р. 

31.  Сидорчук В’ячеслав Володимирович – 

заявник  

Сидорчук Марія Василівна – дружина  

Сидорчук Вікторія В’ячеславівна – дочка  

Сидорчук Артем В’ячеславович – син 

4 № 173 

27.12.2005р 

поновлено 

№105 

29.05.2014 р. 

32.  Алешнікова(Строган) Тетяна Валеріївна - 

заявник 

Строган Олександр Іванович – син                  

Строган Вікторія Іванівна – дочка         

Алешніков Даніїл Андрійович - син 

4 № 173 

27.12.2005р. зміни   №180 

30.11.2017р. 

33.  Нарот Василь Вікторович – заявник  

Нарот Тетяна Вікторівна –  дружина 

Нарот Олександра Василівна – дочка 

3 № 32 

26.05.2006р. 

34.  Бочковський Олександр Борисович –  

заявник 

Бочковська Тетяна Миколаївна –  дружина 

2 № 57 

04.07.06р. 

35.  Романчук Тетяна Василівна – заявник 1 № 262 

18.09.08р. 

внесено зміни №240        

03.12.2014 р 

36.  Степаненко Сергій Анатолійович – заявник 

Степаненко Раїса Місаківна - дружина 

2 № 278 

20.10.08р. 

37.  Кушнір Руслан Михайлович –  заявник 

Кушнір Владислав Русланович – син  

2 № 295 

21.12.2009р. 

38.  Хлань Людмила Вікторівна – заявник  

Хлань Карина Дмитрівна – дочка 

2 №192 

31.08.2011 

39.  Стасюк Людмила Петрівна – заявник  

Стасюк Олександр Юрійович – чоловік  

Стасюк Вероніка Олександрівна – дочка  

Стасюк Максим  Олександрович – син  

4 

 

№140 

від 03.07.2012 р. 

40.  Існюк Інна Василівна – заявник  1 №140 

03.07.2012р. внесено зміни №160   

31.08.2016р. 

41.  Осипчук Ігор Вікторович – заявник  

Осипчук Марина Вікторівна – дружина  

2 №140 

від 03.07.2012 р. 

42.   Гусаченко Анатолій Анатолійович –  

заявник  

4 №248                                                                                    

01.11.2012 р. 



Гусаченко Олександра Миколаївна –  

дружина  

Гусаченко Дарина Анатоліївна       – дочка 

Гусаченко Олександр Анатолійович – син 

 

43.  Лівончик Людмила Олександрівна – 

заявник  

Лівончик Юрій Володимирович – чоловік  

Лівончик Дар’я  Юріївна – дочка  

3 №262 

05.12.2012 р. 

44.  Семеницька Наталія Вікторівна – заявник  

 

1 № 106 

30.05.2013р.  внесено зміни    

№142 05.08.2015р. 

45.  Миколайчук Микола Іванович – заявник  1 № 249 

29.11.2013 р. 

46.  Миколайчук Святослав Іванович - заявник  1 № 249 

29.11.2013 р. 

47.  Луголообі Людмила Леонідівна – заявник 

Луголообі Вікторія Баїндівна – дочка 

Луголообі Едуард Байїндович – син 

3 №31 

27.02.2014 р. 

48.  Існюк Марина Анатоліївна – заявник  

Існюк Олександра Богданівна – дочка  

Існюк Артем Богданович – син  

3 №146 

30.07.2014 р. 

49.  Ничипорчук Оксана Анатоліївна – заявник  

Ничипорчук Руслан Кирилович – чоловік  

Ничипорчук Валерія Русланівна – дочка  

Ничипорчук Ельдар Русланович – син  

 

4 №146 

30.07.2014 р. 

50.  Козловець Наталія Юріївна  – заявник 

Козловець Жанна Ярославівна – дочка 

 

2 №168    

   09.09.2014 р. 

51.  Гончарук Василь Іванович – заявник 

Гончарук Тетяна Михайлівна – дружина 

Гончарук Сергій Васильович – син 

Гончарук Раїса Василівна –  дочка 

 

4 №168 

09.09.2014 р. 

52.  Седлецький Валентин Олександрович- 

заявник 

 

1 №78      05.05.2015р. внесено 

зміни №142  05.08.2015р. 

53.  Орехов Артур Олегович – заявник                

Орехова Наталія Сергіївна – дружина           

Орехова Поліна Артурівна  - дочка 

3 №140    05.08.2015р. 

54.  Мірончук Ірина Анатоліївна – заявник 

Мірончук Денис Вікторович - син 

2 №140     05.08.2015р. 

55.  Лозко Віта Миколаївна – заявник            

Невмержицька Наталія Геннадіївна-дочка 

2 №149    09.09.2015р. 

56.  Банник Галина Вікторівна – заявник              

Банник Борис Вікторович - чоловік 

2 №19      28.10.2016 р. 

57.  Свинчук Вадим Олександрович 1 №225    28.12.2016р. 

58.  Харченко Іван Вікторович – заявник        

Власюк Наталія Вікторівна - дочка 

2 №72      31.05.2017р. 

59.  Стужук Віктор Михайлович – заявник                     

Стужук Анастасія Вікторівна – донька                     

Стужук Тарас Вікторович – син                                  

Стужук Олександр Вікторович - син 

4 №41 від 22.02.2019р. 

60.  Лукашевич Людмила Володимирівна – 3 №178 від 23.10.2020р. 



заявник                                                

Лукашевич Олександр Андрійович – син   

Лукашевич Віталій Андрійович - син 

смт.Дружба 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Мосаковська Олена Володимирівна - 

заявник                                              

Мосаковський Вадим Іванович – чоловік                                     

Мосаковський Артем Вадимович - син 

3 №7  від    06.02.2015р 

2 Липська Надія Василівна - заявник                           

Липська Андрій Васильович - чоловік             

Мукомел Владислав Олександрович - син                                                       

Липська Юліана Андріївна-дочка 

4 №16 від 30.06.2016р.  №49 від 

28.04.2017р. 

3 Волкова Валентина Олександрівна-

заявник                                                         

Волков Анатолій Олексійович-чоловік                                                      

Волкова Вероніка Анатоліївна-дочка 

3 №33   від 17.11.2016р. 

4 Кізілов Олексій Олексійович-заявник           

Першина Ольга Анатоліївна-дружина           

Кізілова Марія Олексіївна-дочка                    

Кізілова Каріна  Олексіївна-дочка   

4 №33   від 17.11.2016р. зміни                             

№180 від 30.11.2017р. 

 

с.Жубровичі 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Фомін Андрій Адамович –заявник              

Фомін Світлана Анатоліївна-дружина                      

Фомін Сергій Іванович-син  

3 від 19.03. 2005р. 

2 Олексієнко Світлана Василівна-заявник                                               

Олексієнко Микола Вікторович-син  

Олексієнко Богдан Вікторович - син 

3 від 24 .01. 2006р.   зміни №32 від 

31.12.2016р. 

3 Дрокіна Марина Вікторівна-заявник               

Дрокін Максим Олексійович-чоловік              

Дрокіна Діана Максимівна-дочка              

Дрокін Дмитро Максимович-син 

4 від 14.03.2006р. 

4 Свистело Сергій Анатолійович-заявник                                             

Свистело Світлана Михайлівна-дружина                                               

Свистело Артем Сергійович-син                    

Свистело Руслан Сергійович-син 

4 №7   від    12 .02.2013р. 

5 Рудик Світлана Василівна-заявник                  

Рудик Юрій Гнатович-чоловік                                 

Рудик Ігор Гнатович-син  

3 №10 від 21.03.2013р. 

6 Кочин Наталія Василівна-заявник                   

Кочин Наталія Василівна-дружина                

5 №11   від   21.03.2013р.           



Кочин Алла Михайлівна-дружина               

Кочин Андрій Михайлович –син                    

Кочин Артем  Михайлович - син 

зміни  №32 від 31.12.2016р. 

 

с.Замисловичі 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Ференець Григорій Іванович-заявник      

Ференець Дарія Григорівна-дочка 

2 №68 від  11 .12. 2008р. зміни 

№34 від 08.12.2016р. 

2 Синовець Тамара Федорівна-заявник               

Бабич Олександр Михайлович – 

співмешканець                                                

Бабич Валентина Олександрівна- дочка            

Бабич Федір  Олександрович- син 

4 №10 від 12.01.2009р. 

3 Бондар Альона Михайлівна-заявник               

Бондар Іван Григорович-співмешк.              

Мельник Дмитро Іванович-син 

3 №31 від  26.07. 2011р.                     

зміни №34 від 08.12.2016р. 

4 Патюк Наталія Іванівна-заявник                  

Патюк Тетяна Вікторівна-дочка                   

Патюк Дмитро Вікторович-син 

3 №14  від 11.02.2010р.            

зміни №34 від 08.12.2016р. 

5 Гарбар Наталія Михайлівна-заявник              

Гарбар Олександр Анатолійович-

співмешканець                                                   

Гарбар Олег Олександрович-син                      

Гарбар  Олена Олександрівна -дочка 

4 №23   від  14.04.2010р.            

зміни №34 від 08.12.2016р. 

6 Патюк Оксана іванівна-заявник 1 №51 від 18.09.2010р. 

7 Патюк Ольга Володимирівна-заявник         

Патюк Степен Сергійович-чоловік             

Патюк Сергій Степанович-син                          

Патюк Анатолій Степанович-син                    

Патюк Микола Степанович-син                

5 № 4 від              24.11.2010р.              

зміни №34 від 08.12.2016р. 

8 Нелеп Віктор Миколайович-заявник                 

Нелеп Надія Миколаївна-дружина                                 

Нелеп  Дмитро Вікторович- син 

3 №11 від             17.02.2011р. 

9 Ренкас Станіслав Григорович-заявник                                                 

Ренкас Тамара Михайлівна-дружина               

Ренкас Віталій Станіславович-син 

3 №16 від             20.04.2015р. 

10 Лупаїна Ярослав Володимирович-заявник 1 №12 від              20.04.2016р. 

11 Курінна Юлія Федорівна-заявник                  

Курінний Данило  Миколайович-син 

2 №17 від  22.06.2016р. 

12 Гарбар Ганна Іванівна - заявник 1 № від 11.02.2021р. 

 

с.Зольня 



№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Осипчук Іван Сергійович-заявник 1 від 11.05.1998р.               №54 від 

29.11.2016р. 

2 Галагуз Олексій Борисович- заявник                 

Галагуз Борис Миколайович-батько              

Галагуз Ніна Остапівна- мати                     

Галагуз Олександр Борисович- брат                 

Галагуз Микола Борисович –брат                   

Галагуз Галина Борисівна- сестра                  

Галагуз Борис Борисович-брат                       

Галагуз Людмила Борисівна- сестра 

8 від 12.09.2013р.         №54 від 

29.11.2016р. 

3 Кнутова Мирослава Борисівна-заявник                                                 

Кнутова Вікторія Олександрівна-дочка 

2 №26  від  24.02.2016р. зміни 

№160 від 30.10.2017р. 

4 Васильчук Марина Леонідівна-заявник                                             

Васильчук Ростислав Мирославович-син 

2 №41  від  21.06.2016р. 

5 Дрогальчук Дмитро Григорович 1 №60 від 22.03.2019р. 

с.Зубковичі 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Потапчук (Романчук) Ксенія Павлівна – 

заявник                                                      

Потапчук Анатолій Володимирович - син 

2 №16 від  29.03.2001р. 

2 Яроменко Микола Федорович - заявник 1 №36 від 26.04.2016р 

   

с.Калинівка 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Карплюк Іван Євгенійович-заявник            

Карплюк Ніна Миколаївна- дружина                        

Карплюк Катерина Іванівна –дочка         

Карплюк Софія Іванівна –дочка        

4 №39 від  08.11. 2011р.                        

зміни №119 від 31.08.2017р. 

2 Кравчинська Валентина Миколаївна-

заявник                                                    

Кравчинська Оксана Михайлівна-дочка 

2 №6 від    11.01. 2011р.            

зміни №17 від 14.07.2015р.      

зміни №12 від 26.01.2018р. 

 

с.Кам’янка 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Стаднік Надія Володимирівна-заявник                                                   

Стаднік Тетяна Сергіївна-дочка 

2 від 09.09.2013р. 

 

с.Кишин 

№ Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 



п/п 

1 Чорна Ярослава Олександрівна - заявник                                         

Чорний Максим Віталійович - син 

2 №28 від            29.08.2014р. 

 

с.Копище 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Дубровець Віра Юріївна – заявник  1 №2 від 29.05.2012р. 

 

с.Лопатичі 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Омельчук  Ігор  Анатолійович-заявник 1 № 43 від                      

24.04.2007р. 

2 Козловець Ольга Василівна-заявник      

Козловець Владислав Леонідович- син                                                   

Осипчук Валерія Вікторівна-дочка 

3 № 8 від                    24.02.2012р. 

3 Клюз Аліна Григорівна- заявник                    

Клюз   Вероніка   Артемівна - дочка 

2 № 47  від    15.11. 2016 р.          

зміни №102 від 28.07.2017р. 

с.Сарнівка 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Васильчук Алла Василівна-заявник    

Васильчук Сергій Миколайович-чоловік 

Васильчук Марія Сергіївна-дочка        

Васильчук Едуард Сергійович-син 

4 №16 від 15.04.2006р. 

 

с.Новоозерянка, с.Озеряни 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Шершень Іван Іванович-заявник                  

Шершень Аліса Миколаївна – дружина                                           

Шершень Сергій Іванович -син 

3 від 08.07.1996р. 

2 Макарчук Іван Григорович-заявник      

Макарчук Надія Григорівна-дружина  

Макарчук Василь Іванович - син              

Макарчук Віктор Іванович - син 

4 №16 від                            10.03. 

2010р. 

3 Мельниченко Єлізавета Олексіївна-заявник                                        

Мельниченко Степан Федорович-чоловік 

2 №7 від 03.03.2014р. 

с.Покровське, с.Будки 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Пилипчук Павло Петрович    - заявник                                             1 №32 від 14.07.2009р.  зміни      



№28 від 03.04.2012р. 

2 Богздієвич (Басюк) Алла Михайлівна-

заявник                                                          

Басюк Іван Іванович - син                      

Богздієвич Андрій Іванович - син 

3 №55 від      13.12. 2005р. зміни        

№160 від 30.10.2017р. 

3 Басюк Іван Сергійович-заявник 1 №49 від      14.08. 2012р. 

 

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

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Рудовол  Руслана Василівна –заявник                                                         

Рудовол  Василь Анатолійович - чоловік                                             

Осипчук Тетяна Олександрівна  -дочка                                                

Рудовол Анастасія Василівна - дочка 

4 №33 від 06.05. 2005р. зміни №62 

від 13.12.2016р. 

2 Осипчук Олександр Сергійович –заявник                                              

Осипчук Ольга Іванівна-дружина  

Осипчук Станіслав Олександрович-син 

3 №89 від 20.11.2006р. 

3 Козловець Тетяна Іванівна- заявник 1 №87  від    20.11.2006р. 

4 Сарнавська Ольга Миколаївна-заявник                                     

Сарнавський Сергій Іванович-чоловік                                   

Сарнавський Олександр Сергійович - син                                                

Сарнавський Мирослав Сергійович-син  

4 №3    від   25.01.2007р.                         

зміни №62 від 13.12.2016р. 

5 Гайченя Сергій Васильович –заявник     

Гайченя Оксана Григорівна- дружина     

Гайченя Анастасія Сергіївна-дочка           

Гайченя  Вікторія  Сергіївна-дочка 

4 №44 від              25.05.2007р.                

зміни №62 від 13.12.2016р. 

6 Мидловець Олексій Вікторович 1 №38 від             08.04.2008р. 

с.Стовпинка,с.Держанівка 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Клименко Наталія Володимирівна- 

заявник                                             

Клименко Андрій Олексійович-чоловік                                             

Клименко Діана Андріївна – дочка           

Клименко Карина Андріївна – дочка      

4 №10 від 15.04.1998р.                        

зміни №41 від 22.12.2016р. 

2 Позняк Петро Анатолійович –заявник  1 №54 від 09.12.2009р. 

3 Данюк Олександр Валерійович-заявник  1 №28  від  12.03.2010р. 

 

с.Сущани 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Ніколайчук Аліна Іванівна-заявник   3 №6 від   31.01. 2013р.  зміни 



Ніколайчук Сергій Петрович-чоловік    

Ніколайчук Тимур Сергійович-син 

№102 від 28.07.2017р 

 

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

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Охремчук Оксана Іванівна- заявник       

Охремчук Анатолій іванович- чоловік   

Охремчук Ігор Анатолійович – син         

Охремчук Світлана Павлівна- онука 

4 від 25.06.1996р.            зміни 

№55 від 27.12.2016р. 

2 Мосійчук Іван Олександрович- заявник    

Мосійчук  Тетяна Юхимівна – дружина     

Мосійчук Ірина Іванівна – дочка               

Мосійчук Катерина Іванівна – дочка 

 

4 від 28.02.1997р.            №55 від 

27.12.2016р. 

3 Охрімчук Світлана Миколаївна – заявник                                              

Охрімчук Олександр Іванович – чоловік                                                

Охрімчук Тетяна Олександрівна – дочка                                                              

Охрімчук Денис Іванович - син 

4 від 13.10.2000р.            зміни 

№55 від 27.12.2016р. 

4 Рудницька Аліна Йосипівна – заявник        1 №3 від 20.05.2005р. 

5 Марчук Олександр Григорович 1 26.12.2005р. 

6 Кудін Ігор Валентинович заявник     

 

1 №4 від 28.01.2008р. 

7 Коструба Валентин Адамович – заявник 

 

1 №2 від 27.06.2008р. 

8 Миколайчук Лілія Петрівна – заявник     

Миколайчук Олександра Юріївна – дочка                                             

Миколайчук Вячеслав Юрійович – син 

3 №4 від 30.04.2009р. зміни №55 

від 27.12.2016р 

9 Лепей Петро Степанович  - заявник                

Лепей Віта Миколаївна – дружина                  

Лепей Ростислав Петрович – син                  

Лепей Олександра Петрівка – дочка 

4 №48 від 25.08.2010р. зміни                  

№55 від 27.12.2016р. 

10 Ковальчук Максим Олександрович – 

заявник                                                             

Ковальчук Оксана Василівна – дружина                                         

Ковальчук Сергій Максимович – син                             

Ковальчук Дмитро Максимович – син 

4 від 31.12.2010р.            зміни                          

№55 від 27.12.2016р. 

11 Ратушинський Микола Юрійович – 

заявник                                        

Ратушинська Людмила Володимирівна –

дружина                                                          

Ратушинський Юрій Миколайович – син                                             

Ратушинський Євгеній Миколайович – син 

4 від 31.12.2010р. 

12 Афанасьєва Вікторія Валеріївна – заявник   

  

1 №21 від 31.03.2011р. 

13 Ковальчук Юрій Миколайович – заявник                                             

Ковальчук Валентина Петрівна - дружина 

2 №31 від 29.04.2011р. 

14 Авер’янов Сергій Володимирович – 

заявник                                            

Авер’янова Тетяна Леонідівна – дружина                                            

Авер’янов Сергій Сергійович – син       

Авер’янов Нікіта Сергійович – син 

4 №32 від 29.04.2011р. 



 

 

 

15 Гребенчук Ігор Геннадійович – заявник      

Гребенчук Лілія Василівна – дружина   

Гребенчук  Максим  Ігорович - син  

 

3 №76 від 25.11.2011р.  зміни №10 

від 26.01.2018р. 

16 Ткач Олександр Володимирович – заявник                                                   

Ткач Леся Вікторівна - дружина                        

Ткач Ангеліна Олександрівна – дочка 

3 №6 від 25.01.2013р. 

17 Ковалінська Вікторія Юріївна –заявник                                            

Грабовський Назар Тарасович - син 

2 №39 від 20.07.2013р.     зміни 

№55 від 27.12.2016р. 

18 Мицак Богдан Іванович- заявник 1 №122 від 26.06.2019р. 

с.Хочине, с.Перга 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові  Дата і № рішення 

1 Хомутовський Володимир Адамович-

заявник                                              

Хомутовська Надія Андріївна-дружина  

2 №58  від  20.12. 2005р. 

2 Скумін Олена Михайлівна-заявник                 

Скумін Микола Дмитрович-чоловік                 

Скумін Марія Миколаївна-дочка 

3 №48  від 10.12.2002р          зміни 

№13 від 05.05.2016р. 

3 Ротаренко Лідія Савична-заявник 3 №21  від  08.07.2008р. 

4 Ковальчук Антоніна Іванівна-заявник                                           

Ковальчук  Дарина Василівна-дочка  

 №21 від 08.07.2008р.           зміни 

№13 від 05.05.2016р.           зміни 

№159 та№160 30.10.2017 

5 Ковальчук Іван Йосипович-заявник 1 №21  від 08.07.2008р. 

6 Шинкар Микола Миколайович-заявник                                             

Шинкар Оксана Ігорівна –дружина                

Шинкар Валентин Миколайович-син      

Шинкар Ярослав Миколайович-син 

4 №55  від 19.10.2010р.          зміни  

№13 05.05.2016р. 

7 Скумін Олексій Михайлович-заявник 1 №51                   від16.11.2011р. 

8 Хомутовський Іван Васильович-заявник 

Хомутовська Наталія Петрівна-дружина  

Хомутовська Аліна  Іванівна-дочка 

3 №5  від 13.01.2012р.            зміни 

№13 05.05.2016р. 

9 Скумін Галина Станіславівна-заявник    

Левицький Микола Григорович –

співмешкан.                                           

Скумін Федір Петрович-син                                                        

Скумін Станіслав Петрович-син                       

4 №19   від 20.02.2012р. 

10 Ковальчук Олександр Борисович-заявник                                                 

Ковальчук Леся Сергіївна-дружина     

Ковальчук Наомі Олександрівна-дочка   

Ковальчук Ростислав Олександрович-син 

4 №3  від  24.01. 2013р.           

зміни №13 від 05.05.2016р. 



 

 Міський голова                                                                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

 

                                               

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 45 

 

Про затвердження списку дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які потребують поліпшення  

житлових умов та перебувають на 

квартирному обліку Олевської  

міської ради 

 

         З метою сприяння вирішення питань щодо забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які 

потребують поліпшення житлових умов, відповідно до Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись пп.2 п.а ст.30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.36,43,45,46 Житлового 

кодексу, «Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових 

умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР», затверджених Радою 

Міністрів Української РСР від 11.12.1984р. №470, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити список дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на 

позачергове отримання житла. (Додаток 1) 

 

2. Затвердити список дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на 

першочергове отримання житла.(Додаток 2) 

 

3. Рішення виконавчого комітету Олевської міської ради «Про затвердження 

списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на 

квартирному обліку Олевської міської ради» від 31.01.2020 року №17, вважати 

таким, що втратило чинність. 

 

4. Начальнику загального відділу виконавчого апарату Олевської міської ради 

Лесі Саковець розмістити на веб-сайті міської ради інформацію щодо 



черговості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа, які перебувають на квартирному обліку. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                            Додаток 1 

СПИСОК 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, що 

знаходяться на квартирному обліку Олевської міської ради 

 на позачергове отримання житла    
 

 

№ п/п  

            Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

Дата і № 

рішення 

1.  Гуньков Олексій Юрійович №16 від 20.04.2007р. 

Замисловицька с/р 

2.  Скобельська Майя Володимирівна №299 від 21.12.2009р.         

Олевська м/р 

3.  Васильчук ( Пархомець) Вікторія Василівна №13 від 27.01.2010р. Олевська 

м/р, зміни №245 від 

29.11.2013р.,№128 від 

30.06.2016р. ( позач. з 

13.08.2010р.) 

4.  Гергелев Дмитро Віталійович №257 від 20.10.2010р. Олевської 

м/р, зміни №245 від 29.11.2013р 

5.  Тимощук Вікторія Олександрівна- заявник  

Торгонська Тетяна Миколаївна - донька 

№223 від 11.10.2011р. Олевська 

м/р зміни в складі сім’ї №12 від 

09.01.2015р. 

6.  Ференець Вікторія Олександрівна №42 від 15.11.2011р. 

Замисловицька с/р 

7.  Чубик Владислав Олегович №133 від 30.05.2012р.         

Олевська м/р 

8.  Патюк Мирослава Михайлівна №23 від 24.07.2012р. 

Замисловицька с/р 

9.  Погоріла (Макарчук) Ірина Сергіївна – 

заявник   Погоріла Діана Ігорівна - донька 

№80/1 від 24.12.2012р 

Новоозерянськас/р, зміни у 

складі сім’ї №138 від 

28.08.2020р. 

10.  Хомутовський Олег Юрійович №277 від 27.12.2012р.         

Олевська м/р 

11.  Мосійчук Юлія Миколаївна №66 від 24.04.2013р.          

Олевська м/р 

12.  Шинкар Віктор Вікторович №31 від 20.05.2013р.           

Хочинська с/р 

13.  Ференець Юрій Олександрович №18 від 21.06.2013р. 

Замисловицька с/р 

14.  Ренкас Сергій Олександрович №137 від 26.07.2013р. Олевська 



м/р, зміни №245 від 29.11.2013р. 

(01.01.2013р.) 

15.  Козловець Валерій Олексійович №137 від 26.07.2013р.        

Олевська м/р 

16.  Логутов Дмитро Олегович №137 від 26.07.2013р.        

Олевська м/р 

17.  Дробуш (Гергелева) Ганна Віталіївна №137 від 26.07.2013р.          

Олевська м/р 

18.  Гунькова Анжеліка Дмитрівна №137 від 26.07.2013р. зміни 

№245 від 29.11.2013р. Олевська 

м/р   (на позач. з 18.10.2013р.) 

19.  Попко Михайло Володимирович №46 від 10.12.2013р.        

Покровська с/р 

20.  Куліш Денис Іванович №4  від 14.01.2014р.         

Сущанська с/р 

21.  Лук’янчук Альона Михайлівна №16 від 18.03.2014р        

Кишинська с/р 

22.  Талах Аліна Олександрівна- заявник                              

Люшенко Артем Геннадійович- син              

Люшенко Нікіта Геннадійович- син 

№77 від 30.04.2014р.          

Олевська м/р, зміни №160 від 

31.08.2016р., зміни №10 від 

26.01.2018р. 

23.  Горпиніч Руслана Володимирівна- заявник  

Горпиніч Дар’я Олександрівна - донька 

№77 від 30.04.2014р.            

Олевська м/р зміни від 

17.12.2020р.№8 

24.  Мангов Ігор Сергійович №77 від 30.04.2014р.            

Олевська м/р 

25.  Басюк (Власовець) Світлана 

Володимирівна-заявник                                                                          
Басюк Роман Михайлович- чоловік                                     

Басюк Кіра Романівна - донька 

№14 від 13.05.2014р.      

Покровська с/р зміни у складі 

сімї №153 від 30.08.2019р. 

26.  Копійка Руслан Антонович №125 від 01.07.2014р.          

Олевська м/р 

27.  Ліщук Анатолій Анатолійович №46 від 08.07.2014р.              

Руднє-Бистрянська с/р 

28.  Хромець Павло Олегович №24 від 

21.07.2014р.Замисловицька с/р 

29.  Денисенко Сергій Миколайович №30 від 30.07.2014р. 

Новоозерянськас/р 

30.  Кудрій Вероніка Миколаївна №59 від 19.08.2014р.Руднє-

Бистрянськас/р 



31.  Козловець Катерина Олександрівна від 08.12.2014р.              

Кам»янська с/р 

32.  Патюк Марина Михайлівна №33 від 15.12.2014р. 

Замисловицька с/р 

33.  Ковальчук Віктор Васильович №38 від 18.12.2014р. 

Стовпинська с/р 

34.  Редько Тетяна Олександрівна №44 від 23.12.2014р.        

Кишинська с/р 

35.  Сорока Денис Валентинович №46 від 23.12.2014р.       

Кишинська с/р 

36.  Попко Світлана Володимирівна №12 від 07.04.2015р.       

Покровська с/р 

37.  Мельник Вікторія Миколаївна- заявник          

Мельник Єва Юріївна- донька 

№13 від 05.05.2015р.    

Калинівська с/р 

38.  Ничипорчук Анна Олександрівна №78 від 05.05.2015р.           

Олевська м/р 

39.  Талах Вікторія Олександрівна №78 від 05.05.2015р.         

Олевська м/р 

40.  Хоменко Софія  Петрівна №20 від 29.05.2015р. 

Новоозерянськас/р 

41.  Куправа Роман Вікторович №30 від 24.07.2015р. 

Жубровицька с/р 

42.  Редько Олександр Андрійович №13 від 31.07.2015р.           

Юрівська с/р 

43.  Мидловець Іван Миколайович від 22.09.2015р.               

Кам»янська с/р 

44.  Троц Світлана Юріївна №27 від 22.10.2015р. 

Замисловицька с/р 

45.  Ковальчук Дмитро Костянтинович №191 від 23.10.2015р.          

Олевська м/р 

46.  Гуньков Олександр Юрійович №32 від 27.12.2010р. Олевська 

м/р зміни №245від 29.11.2013р.         

(на позач. з 06.11.2015р.) 

47.  Ренкас Галина Олександрівна №100 від 05.05.2009р. Олевська 

м/р, зміни №245 від 29.11.2013р. 

зміни №191 від 23.10.2015р.           

(на позач. з 04.12.2015р.) 

48.  Озерчук Наталія Адамівна  №81 від 28.03.2016р.           

Олевська м/р 



49.  Євтихов Вадим Ігорович №81 від 28.03.2016р. зміни №114 

від 31.05.2016р. Олевська м/р 

50.  Шевченко Андрій Сергійович   №115 від 31.05.2016р.          

Олевська м/р, №38 від 

01.02.2016р. 

51.  Дрогальчук (Гайчук) Яна Віталіївна-

заявник 

Дрогальчук Святослав Олегович - син 

№28 від 07.06.2016р.     

Лопатицька с/р, .№93 від 

29.05.2019р, зміни від                     

11.02.2021р. 

52.  Хромець Яна Олегівна №17 від 22.06.2016р. 

Замисловицька с/р 

53.  Кляпко Руслан Миколайович №38 від 22.07.2016р.         

Тепеницька с/р 

54.  Остапенко Анна Сергіївна- заявник                             

Остапенко Адріана Андріївна - донька 

№174 від 28.09.2016р. Олевська 

м/р, зміни №224 від 28.12.2016р. 

55.  Куправа Віктор Вікторович №26 від 30.09.2016р. 

Жубровицька с/р 

56.  Євтихов Сергій Ігорович №190 від 28.10.2016р.        

Олевська м/р 

57.  Фомін Валерій Володимирович №27 від 28.10.2016р. 

Жубровицька с/р 

58.  Халімончук Максим Анатолійович №32 від 27.12.2016р.       

Кишинська с/р 

59.  Редько Альона Олександрівна №33 від 27.12.2016р.       

Кишинська с/р 

60.  Халімончук Дарина Миколаївна №72 від 31.05.2017р.        

Олевська м/р 

61.  Логутова Анна Альбертівна №72 від 31.05.2017р.           

Олевська м/р 

62.  Кирильчук Володимир Григорович  №106 від 28.07.2017р.        

Олевська м/р 

63.  Шибецький Микола Володимирович                      №122 від 31.08.2017р.     

Олевська м/р 

64.  Шибецький Максим Володимирович                                 №122 від 31.08.2017р.        

Олевська м/р 

65.  Корельчук Анастасія Олександрівна №122 від 31.08.2017р.        

Олевська м/р 

66.  Мартинюк Іван Валерійович № 151  від 03.10.2017р.     

Олевська м/р 



67.  Копійка Валентина Антонівна №181 від 30.11.2017р.          

Олевська м/р 

68.  Мидловець Володимир Володимирович №181 від 30.11.2017р.         

Олевська м/р 

69.  Яроменко Альона Олександрівна №181 від 30.11.2017р.         

Олевська м/р 

70.  Колодзінська Валентина Володимирівна №11 від 26.01.2018р.        

Олевська м/р 

71.  Євтушок Юлія Анатоліївна №11 від 26.01.2018р.          

Олевська м/р 

72.  Кірєєва Наталія Олександрівна- заявник               

Кірєєва Валерія Іванівна-донька 

№52 від 30.03.2018р.           

Олевська м/р 

73.  Романчук Андрій Сергійович №52 від 30.03.2018р.             

Олевська м/р 

74.  Кудрій Дар’я Миколаївна №52 від 30.03.2018р.           

Олевська м/р 

75.  Колокольцева Тетяна Миколаївна №108 від 26.06.2018р.           

Олевська м/р 

76.  Харипончук Артур Олександрович №108 від 26.06.2018р.         

Олевська м/р 

77.  Гайченя Наталія Ігорівна №140 від 31.08.2018р.          

Олевська м/р 

78.  Романчук Інна Миколаївна №155 від 28.09.2018р.         

Олевська м/р 

79.  Яроменко Ірина Ігорівна №207 від 18.12.2018р.         

Олевська м/р 

80.  Мидловець Юлія Володимирівна №207 від 18.12.2018р.         

Олевська м/р 

81.  Колядич Валерія Анатоліївна №207 від 18.12.2018р.         

Олевська м/р 

82.  Ворона Іван Миколайович №16 від 25.01.2019р.           

Олевська м/р 

83.  Русак Інна Миколаївна №60 від 22.03.2019р.Олевська 

м/р 

84.  Корельчук Павло Олександрович №60 від 22.03.2019р.        

Олевська м/р 

85.  Кравченко Павло Володимирович 

 

№169 від 27.09.2019р. 

86.  Кондратовець Дмитро Костянтинович 

 

№188 від 01.11.2019р. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Міський голова                                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

87.  Войтюк Юлія Віталіївна №55 від 03.04.2020р. 

88.  Мидловець Микола Володимирович №55 від 03.04.2020р. 

89.  Патюк Віктор Миколайович №55 від 03.04.2020р. 

90.  Павленко Діана Валеріївна №55 від 03.04.2020р. 

91.  Дорошенко Олексій Сергійович №92 від 26.06.2020р. 

92.  Редько Анна Веніамінівна №92 від 26.06.2020р. 

93.  Буско Крістіна Володимирівна №139 від 28.08.2020р. 

94.  Рабош Карина Олександрівна №139 від 28.08.2020р. 

95.  Ворона Станіслав Миколайович №139 від 28.08.2020р. 

96.  Патюк Юлія Миколаївна №139 від 28.08.2020р. 

97.  Машуков Владислав Вячеславович №178 від 23.10.2020р. 

98.  Лаврусенко Владислав Віталійович №8 від 17.12.2020р. 

99.  Троханенко Анна Володимирівна №8 від 17.12.2020р. 

100.  Швець Ганна Миколаївна №8 від 17.12.2020р. 



Додаток 2 

СПИСОК 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,осіб з їх числа, що 

знаходяться на квартирному обліку Олевської міської ради на першочергове отримання 

житла  

 

                       

 

 

 

Міський голова                                                                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

  

№ 

п/п 

 

            Прізвище, ім’я та по-батькові 

 

Дата і № 

рішення 

1 Кирильчук Леся Олексіївна №17 від 11.05.2010р. 

Журжевицька с/р 

2 Кондратовець Марія Володимирівна №17 від 11.05.2010р. 

Журжевицька с/р 



                                                     

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       №46  

 

Про надання статусу службового житла 

квартирам, які є комунальною 

власністю Олевської міської ради 

 

Керуючись Житловим Кодексом Української РСР, ст.30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус  службового жилого приміщенням квартирі №86 в будинку №4 

по вул. Володимирська, м.Олевськ, Житомирської області, загальною площею 

35,9 кв.м., яка є комунальною власністю Олевської міської ради. 

 2.  Надати статус  службового жилого приміщенням квартирі №16  в будинку 

№8 по вул. 40 років Перемоги, м.Олевськ, Житомирської області, загальною 

площею  37,8 кв.м., яка є комунальною власністю Олевської міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

 

Міський голова         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



                                            

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ 

11.02.2021                                                                                       №47 

 

Про надання статусу службового житла 

квартирі №1 по пров.Промисловій,8 

м.Олевськ, Житомирської області 

 

Розглянувши звернення гр. ****** від 14.01.2021 року, звернення 

головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Олевська ЦЛ» 

Казюка Олега від 18.01.2021 року №56/05-7, керуючись Житловим Кодексом 

Української РСР, ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Визнати службовим жилим приміщенням квартиру №1 в будинку №8 по 

провулку Промисловий, м.Олевськ, Житомирської області, загальною площею 

59,5 кв.м.    

2. Видати службовий ордер на  квартиру №1 в будинку №8 по провулку 

Промисловий, м.Олевськ, Житомирської області, загальною площею 59,5 кв.м. 

лікарю-неонатологу КНП «Олевська ЦЛ» ******, 1992 року народження, яка 

перебуває на квартирному обліку міської ради у списках на позачергове 

отримання житла.   

3. Укласти договір найму службового житлового приміщення із гр. ******, на 

підставі службового ордера, виданого згідно п.2 цього рішення, на строк два 

роки одинадцять місяців з можливістю його пролангації.  

 У разі припинення трудових відносин з КНП «Олевська ЦЛ», зобов’язати 

гр. ****** виселитися із житлового приміщення на умовах і у строки, 

передбачені укладеним договором найму службового жилого приміщення. 

4.  Рішення виконавчого комітету Олевської міської ради від 26.04.2019 року 

№85 « Про надання житла для тимчасового проживання» вважати таким, що 

втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                            

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 48 

 

Про   визначення величини опосередкованої 

вартості найму (оренди) житла на території  

Олевської міської територіальної громади 

на одну  особу за I квартал 2021р 

 

Відповідно до рішення III сесії Олевської міської ради VIII скликання від 

04.02.2021 року № 109, відповідно до Порядку визначення величини 

опосередкованої вартості найму (оренди) житла в населеному пункті, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року 

№ 682, керуючись Законом України «Про житловий фонд соціального 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1.  Визначити величину опосередкованої вартості найму (оренди) житла на 

території Олевської міської територіальної громади  на одну особу за I квартал 

2021 року в розмірі 142,12 грн. (сто сорок дві) грн. 12 коп. за місяць, з 

урахуванням мінімальної норми забезпечення житлом у житловому будинку.  

2.  Відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури 

використовувати величину опосередкованої вартості найму (оренди) житла на 

території Олевської міської територіальної громади, визначену пунктом 1 цього 

рішення, для встановлення  відповідно до закону права громадян на соціальний 

квартирний облік та отримання житла з житлового фонду соціального 

призначення. 

 3.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Гончара Сергія.  

 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                                                                                        

                                                                                  Додаток 

                                                                                  до рішення міської ради 

                                                                                  від 11.02.2021 р. №48 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення «Про визначення величини опосередкованої вартості 

наймання (оренди) житла на одну особу  на території Олевської міської 

територіальної громади за I квартал 2021р.» 

 

 

      Відповідно до статті 10 Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення» право взяття на соціальний квартирний облік мають громадяни, 

середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік у розрахунку на одну 

особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості наймання (оренди) 

житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого 

законодавством. 

      Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 №682 

«Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення» (зі змінами) величина опосередкованої вартості наймання 

(оренди) житла визначається на підставі щомісячних даних щодо мінімального 

розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра загальної площі 

квартири чи житлового будинку. 

      Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла 

розраховується шляхом множення мінімального розміру плати за наймання 

(оренду) одного квадратного метра загальної площі квартири чи житлового 

будинку на мінімальну норму забезпечення житлом. 

       Мінімальний розміру плати за наймання (оренду) одного квадратного метра 

загальної площі квартири чи житлового будинку на одну особу  на території 

Олевської міської територіальної громади на 2021 рік складає 12,92 грн.                        

( відповідно рішення III сесії Олевської міської ради VIII скликання від 

04.02.2021 року № ) 

       Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2008р. №219 « Про 

встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом» 

визначено мінімальну норму забезпечення соціальним житлом у квартирах, 

садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду соціального 

призначення у розмірі 22 кв.метрів загальної площі на сім’ю із двох осіб ( на 

одну особу  11 кв.м.). 

 

      Величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла на одну особу 

розраховується щокварталу за формулою: 

ОПн = (Пн1 + Пн2 + Пн3) : 3, 

 



 

де Пн1, Пн2, Пн3 – розмір мінімальної плати за наймання (оренду) житла на 

одну особу за кожний місяць відповідного кварталу: 

Пн = 12,92 x11=142 грн 12 коп. 
 

       Таким чином, величина опосередкованої вартості наймання (оренди) житла 

на одну особу  на території Олевської міської територіальної громади за I 

квартал 2021р. складає: 

ОПн = (142,12 + 142,12+ 142,12):3= 142 грн. 12 коп. 
 

       До сплати за наймання (оренду) житла не включається плата за житлово-

комунальні послуги. 

 

Начальник відділу житлово - 

комунального господарства та 

інфраструктури                                                                  Олексій ТОРГОНСЬКИЙ   



                                            

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 49 

 

Про створення житлової комісії 

з обліку внутрішньо переміщених осіб 

та надання житлових приміщень 

для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщеним особам 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 

року № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в 

тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб», керуючись ст.30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Створити житлову комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 

особам (далі - комісія), з метою громадського контролю за розподілом такого 

житла, як постійно діючий орган при виконавчому комітеті міської ради. 

2. Затвердити персональний склад членів комісії, додається. 

3.Затвердити Положення про житлову комісію з обліку внутрішньо 

переміщених осіб та надання їм житлових приміщень для тимчасового 

проживання, додається. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 11.02.2021 р. №49____ 

Персональний скла 

Персональний склад 

житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових 

приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам 
 

Гончар 

Сергій Андрійович 

 

- заступник міського голови,  

голова комісії; 

 

Торгонський  

Олексій Іванович 

 

- начальник відділу житлово-

комунального господарства та 

інфраструктури виконавчого апарату 

міської ради, заступник голови комісії; 

 

Бородавко 

Ніна Анатоліївна 

- спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства та інфраструктури 

виконавчого апарату міської ради, 

секретар комісії; 

 

Кравченко  

Андрій Олександрович 

 

- начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради; 

Верещако 

Володимир Костянтинович  

 

- начальник відділу містобудування, 

архітектури, будівництва  виконавчого 

апарату  міської ради; 

 

Горпиніч Катерина 

Олександрівна 

- начальник фінансового відділу 

виконавчого апарату  міської ради; 

 

Вжесінська  

Анна Олександрівна 

 

- член комісії з питань   житлово-

комунального господарства, депутат 

міської ради (за згодою); 

 

Островська 

Ольга Григорівна                                      

- начальник управління праці та 

соціального захисту населення Олевської 

райдержадміністрації (за згодою); 

 

Орищук 

Світлана Сергіївна 

 

- директор КУ «Центр соціальних служб   

для сім’ї, дітей та молоді» Олевської 

міської ради виконавчого апарату міської 

ради (за згодою) 
 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 11.02.2021 р. № _49______ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про житлову комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 

особам  

 

1. Житлова комісія з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 

особам  (далі – комісія) є постійно діючим органом,  що утворюється при 

виконавчому комітеті міської ради з метою забезпечення громадського 

контролю за розподілом такого житла. 

2. Діяльність комісії базується на принципах добровільності, 

рівноправності її членів, законності, гласності, відкритості. 

3. Основними завданнями комісії є: 

            розгляд заяв про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та членів їх 

сімей, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб; 

            перевірка підстав для взяття на облік; 

            прийняття рішення про взяття на облік та подання його затвердження 

уповноваженому органу; 

             розподіл та надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового 

проживання. 

4. Комісія має право: 

перевіряти достовірність доданих до заяви документів, що подаються 

внутрішньо переміщеною особою для взяття на облік; 

здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від 

підприємств, установ, організацій усіх форм власності, необхідні для 

прийняття рішення про взяття на облік, контролю за черговістю надання 

житлового приміщення; 

запрошувати на засідання комісії представників структурних підрозділів 

міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян; 

проводити перевірку дотримання законодавства з питань взяття 

внутрішньо переміщених осіб на тимчасовий квартирний облік та зняття з 

такого обліку, ведення тимчасового квартирного обліку внутрішньо 

переміщених осіб, розподілу житлових приміщень для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщеним особам; 

видавати ордера на житлове приміщення з фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам, укладення та 

розірвання договорів найму житлового приміщення з фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб; 

здійснювати контроль за дотриманням порядку Правил та своєчасного 

внесення плати за житлово-комунальні послуги; 



брати участь у підготовці пропозицій щодо формування фонду  житла 

для тимчасового проживання, його розподілу та розроблення місцевих 

програм розвитку житла для тимчасового проживання; 

вносити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з 

питань взяття внутрішньо переміщених осіб на облік, яким будуть надані 

житлові приміщення з фондів житла для тимчасового проживання та зняття з 

такого обліку, ведення обліку внутрішньо переміщених осіб, розподілу 

житла з фонду тимчасового проживання, інших питань забезпечення 

внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом. 

5. Комісія зобов'язана: 

інформувати про результати своєї діяльності виконавчий комітет  

міської ради у визначений ним строк; 

здійснювати прийом громадян та розглядати звернення з питань, що 

належать до її компетенції; 

інформувати в установленому порядку правоохоронні органи про 

виявлені факти порушення законодавства з питань забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб житлом для тимчасового проживання. 

6. Персональний склад комісії затверджується рішенням виконавчого 

комітету міської  ради  з  дотриманням   принципу   рівного представництва від: 

депутатів міської ради (за їх згодою), представників структурних 

підрозділів міської ради,  відповідальних за: охорону здоров’я,  сім'ї, дітей та 

молоді,  житлово-комунальне господарство, представників управлінь праці та 

соціального захисту населення районних у місті рад; 

громадських організацій, у статуті яких передбачено провадження 

діяльності із сприяння підтримки внутрішньо переміщених осіб. 

7. Представники підприємств, установ та організацій,  в тому числі  

громадських організацій, включаються до складу комісії на підставі 

рішення виконавчого комітету міської ради. 

8. Житлову комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 

особам очолює голова, який: 

здійснює керівництво діяльністю; 

веде засідання; 

підписує рішення (протоколи) засідань; 

9. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник, 

який затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради . 

10. Секретар комісії: 

здійснює організаційне забезпечення роботи; 

за дорученням голови комісії скликає робочі засідання; 

контролює своєчасність надання документів і матеріалів, що подаються 

на розгляд; 

веде та підписує протокол засідання. 

11. Члени комісії зобов’язані: 

брати участь у засіданнях; 

виконувати доручення голови комісії з підготовки та розгляду матеріалів 

до засідань; 

вивчати матеріали справ, що виносяться на розгляд; 



узгоджувати з головою всі дії, які вони виконують за дорученням 

комісії. 

Члени комісії мають право виступати на робочих засіданнях із заявами 

та клопотаннями, вносити голові комісії пропозиції щодо удосконалення 

роботи. 

12. Формою   роботи  комісії є  засідання,   що  проводяться 

відповідно до плану роботи або за рішенням її голови, а також за рішенням 

третини членів ради на підставі звернення виконавчого комітету  міської ради 

чи правоохоронних органів. 

13. Засідання   комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні 

не менше двох третин її складу.  

Рішення комісії приймається більшістю голосів. 

Рішення оформляється протоколом, який підписують голова комісії та 

секретар комісії. 

 За однакової кількості голосів вирішальним є голос голови комісії. Член 

комісії, незгодний з прийнятим рішенням, має право висловити окрему думку, 

яка в письмовій формі додається до протоколу засідання ради. 

14. Рішення  комісії,  прийняті  в межах  її  повноважень, виносяться на 

розгляд  виконавчого комітету  міської ради. 

15. Секретар комісії готує матеріали до засідання ради, веде протоколи 

засідань і документацію, пов'язану з діяльністю ради, та відповідає за її 

збереження. 

16. Документація комісії зберігається протягом 5 років, після 

чого передається в архів виконавчого комітету міської ради. 

17. Члени наглядової ради виконують свої функції на громадських 

засадах. 

 
 

Керуючий справами                                                       Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ       



                                      

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 50 

 

Про передачу квартир (будинків) 

у приватну власність окремим  

громадянам Олевської міської  

територіальної громади 

 

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

******,130, с.Стовпинка, Олевської міської територіальної громади, взявши до 

уваги витяг із протоколу засідання профспілкового комітету ДП « 

Білокоровицький лісгосп», керуючись, ч.1 ст.2, ст.8 Закону України «Про 

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

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність житловий будинок №130 по вул.Шевченка,  

с.Стовпинка, Олевської міської територіальної громади, загальною площею 

95,4 м.кв.,  ******, 1959 р.н. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Ніні Бородавко виготовити та видати свідоцтво про право 

власності на житло. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

  



  



                                              

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 51 

 

Про встановлення тарифу на  

теплову енергію ТОВ «Олевському 

орендному підприємству теплових 

мереж»  

 

Розглянувши подання адміністрації ТОВ «Олевське орендне 

підприємство  теплових мереж» та наданий ними розрахунок тарифу на теплову 

енергію її виробництво з використанням альтернативних джерел енергії, 

транспортування та постачання для потреб установ та організацій, що 

фінансуються з державного чи місцевого бюджету, ст. 13, 20 Закону України 

«Про теплопостачання», підпунктом 2 пункту «а» ст.28 ч.1 ст.52, ч.5 та ч.6 ст.59 

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

«Про засади державної регуляторної політики у сфері громадської діяльності» 

та враховуючи зростання цін на енергоносії, підвищення мінімального рівня 

заробітної плати та з метою забезпечення економічного вирівнювання роботи 

Олевського орендного підприємства  теплових мереж, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Встановити ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж» тарифи 

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для  

установ та організацій що фінансуються з державного чи місцевого бюджету з: 

 - виробництво теплової енергії 1182,99 грн/Гкал.; 

 - транспортування теплової енергії 239,46 грн/Гкал.; 

 - постачання теплової енергії 19,87 грн/Гкал. 

2. Начальнику загального відділу міської ради (Саковець Л.В.) не пізніше п’яти 

робочих днів з дати прийняття даного рішення, оприлюднити дане рішення  на 

сайті Олевської міської ради. 

3. Директору ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» (Повару 

А.В.)   у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомити 

про це споживачів з посиланням на дане рішення. 

4. З метою забезпечення стабілізації цін (тарифів) на комунальні послуги, 

адміністрації ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» 

вишукувати можливості щодо зниження собівартості надання послуг, 

щоквартально проводити аналіз фактичних втрат, а в разі зростання цін на 

енергоносії – подавати розрахунки на розгляд виконкому. 



5. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від   

01.11.2019 року №182 «Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ 

«Олевському орендному підприємству теплових мереж» ».  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія.  

 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

 

11.02.2021                                  № 52 

 

Про визначення видів робіт на 2021 рік 

для засуджених та правопорушників, 

які будуть відбувати громадські 

роботи та Погодження переліку об`єктів 

та видів громадських робіт 

 

 Розглянувши запит в.о. начальника Олевського районного сектору філії 

Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області Козловець 

Анжели, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 36 Кримінально-виконавчого Кодексу України та ст. 31
1
 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Визначити види робіт на 2021 рік для засуджених та провопорушників, які 

будуть відбувати громадські роботи та Погодження переліку об`єктів та видів 

громадських робіт, згідно з додатком. 

2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури  

Олексію Торгонському та старостам Олевської міської територіальної громади, 

відповідно до підпорядкованих територій, визначати об’єми робіт, проводити 

інструктаж по охороні праці, здійснювати контроль за роботою засуджених, 

інформувати Олевський районний сектор філії Державної установи «Центр 

пробації» у Житомирській області про проведену роботу та відбування 

покарання засудженими особами. 

  

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

видів робіт на 2021 рік для засуджених та провопорушників, 

які будуть відбувати громадські роботи та Погодження переліку об`єктів 

та видів громадських робіт 
№ Назва об'єкту та місце знаходження Види громадських робіт 

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 
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прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

13. м. Олевськ, парк ім. Ю. Гагаріна Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. Прибережна смуга р. Уборть в межах міста, 

м. Олевськ 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово 

1 Територія прилегла до стаділну, с. Зольня, 

вул. Перемоги, 2  

Благоустрій території 

стадіону 

2 Адмінприміщення сільської ради, с. Зольня, 

вул. Морозова, 2  

Поточний ремонт  

3 Територія прилегла до автозупинки та автозупинка 

с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово 

Благоустрій автобусних 

зупинок та дорожніх знаків  

4. Домоволодіння пристарілих громадян Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам і 

інвалідам 

5. Територія прилегла до ДНЗ №25, с. Зольня, 

вул. Морозова, 3  

Благоустрій місць складання 

твердого палива  

6. Територія кладовищ с. Сердюки, с. Зольня Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття, побілка огорожі) 



7. Територія прилегла до школи с. Зольня, площа 

Перемоги, 2, с. Сердюки  

Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття), ремонт огорожі 

8 Сільський клуб та територія прилегла до сільського 

клубу, с. Зольня, вул. Кірова, 2  

Побілка всередині 

приміщення сільського 

клубу 

9 Територія прилегла до відділення звязку, с. Зольня, 

вул. Кірова, 15 

Благоустрій місць складення 

твердого палива 

10 Лікарська амбулаторія с. Зольня, площа Перемоги, 4, 

ФАП с. Сердюки вул. Першотравнева, 10, 

с. Ковальово вул. Перемоги, 21 

Благоустрій території 

прилеглої до лікарської 

амбулаторії, ФП (загрібання 

та вивезення сміття, ремонт 

огорожі) 

с. Жубровичі 

1 Територія сміттєзвалища (за межами населеного 

пункту),  

Прибирання сміття 

2 Територія сільських кладовищ  Обкошування, прибирання 

сміття, обрізання дерев, 

вирубування кущів, ремонт 

огорожі 

3 вул. Шевченка Прибирання сміття 

4 вул. Михайла Грушевського Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

5 вул. Гагаріна Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

с. Сущани, с. Андріївка 

1 вул. Михайла Грушевського, с. Сущани та територія 

прилегла до сільського клубу та сільської ради 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев, 

різка дров, рубка дров та 

складання (відповідно до 

сезонних умов) 

2 вул. Набережна, с. Сущани та територія прилегла до 

сільської школи 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, різка дров, рубка 

дров, складання дров 

(відповідно до сезонних 

умов). 

3 Територія прилегла до СЛА по вул. Михайла 

Грушевського, 25, с. Сущани 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складання 

дров (відповідно до 

погодних умов). 

4 Територія прилегла до сілького дитячого садка 

вул. Михайла Грушевського, 14, с. Сущани 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складаня 

дров (відповідно до 

сезонних умов) 

5 Територія прилегла до сільського клубу та ФП по 

вул. Леніна, с. Андріївка 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, рубка дров та 

складання(відповідно до 

сезонних умов). 

6 Територія кладовища в с. Сущани та с. Андріївка Прибиання території 



кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування (відповідно до 

сезонних умов). 

с. Юрове 

1 Територія кладовища по вул. Миру, с. Юрове Прибирання території, 

побілка паркану, 

прибирання території 

кладовища, вирубування 

дерев. 

2 ФАП, вул. Центральна, с. Юрове Прибирання території, 

побілка огорожі, покраска 

ФАПу 

3 Сілський клуб по вул. Центральній, 14-А,  Прибирання території, 

поточний ремонт  

4 Адмінбудівля села в с. Юрове с. Юрове вул. Центральна, 

54 

5 Дитячий садок, вул. Миру, 19, с. Юрове Прибирання території та 

обладнання дитячого 

майданчика, побілка 

огорожі, покраска вхідних 

воріт та дверей 

с. Журжевичі, с. Рудня 

1 Адмінпрміщення на площі Центральній, с. Жубровичі Ремонт будівельогорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

2 Приміщення сільського ФАПу, прилегла територія  на 

площі Центральній, 4, с. Жуброавичі 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров. 

3 Приміщення сільського клубу, прилегла територія 

с. Журжевичі площа Центральна  

с. Рудня вул. Миру, 1-а 

Ремонт будівель,огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

4 Територія кладовища с. Журжевичі  Упорядкування 

кладовища,ремонт огорож 

5 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів  Ремонт будівель,огорож, 

упорядкування території 

6 вул. 1-го Травня в с. Журжевичі Прибирання вулиці, ремонт 

огорожі 

с. Зубковичі 

1 Територія прилегла до будинку культури, клубу та 

бібліотеки, центральна вулиця в с. Зубковичі, вул. 

Житомирська, 47. 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи 

з благоустрою, поточний 

ремонт будівлі клубу 

2 Територія прилегла до СЛА с. Зубковичі, 

вул. Житомирська, 61. 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків. 

3 Території прилегла до адмінприміщеннясела, 

вул. Житомирська, 44, с. Зубковичі 

Прибирання території, 

роботи з благоустрою, 

ремонт огорожі,побілка 

дерев, косіння трави 

4 Територія центра села, автобусна зупинка Прибирання прилеглої 



с. Зубковичі, вул. Житомирська, 1 

 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 Територія кладовищ с. Зубковичі, вул. Житомирська, 

49, вул. Поліська, 40 

Упорядкування, ремонт 

огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища. 

с. Калинівка, с. Ліски, с. Бацево 

1 Адмінприміщення в с. Калинівка Коління та складання дров 

2 ФАП та територія прилегла до ФАП с. Калинівка, 

вул. Л. Українки, 3 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

3 Територія прилегла до Будинку культури по 

вул. Перемоги в с. Калинівеп 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

4 Центральна вулиця Л. Українки, с. Калинівка Ремонт паркану, 

обкошування вулиці, 

прибирання сміття 

5 Кладовище с. Калинівка (за межеми села) Ремонт паркану, 

прибирання території 

6 Центральна вулиця с. Ліски, вул. Інтернаціональна Обкошування вулиці, 

прибирання території 

7 Центральна вулиця с. Бацево, вул. Миру Обкошування вулиці, 

прибирання території 

8 Кладовище с. Бацево  Ремонт паркану, 

прибирання території 

9 Сільське сміттезвалище с.Калинівка  Прибирання прилеглої 

території 

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

1 Територія прилегла до сільського клубу та 

пам’ятника загиблим у роки ВВВ с. Кишин,  

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); обрізка гілля з дерев; 

побілка стовбурів дерев; 

складання дров; покраска 

фундаменту; ремонт 

танцювального майданчика; 

косіння трави на прилеглій 

території 

2 Територія прилегла до адмінприміщення та центру 

села по вул. Житомирській, 55, с. Кишин 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); обрізка гілля з дерев; 

побілка стовбурів дерев; 

складання дров; покраска 

фундаменту; косіння трави на 

прилеглій території 

3 Територія прилегла до Кишинської АСЛ по вул. 

Житомирській, 57, с. Кишин. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

4 Територія прилегла до кладовища, вул. Зелена, 

с. Кишин. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

5 Територія прилегла до сільського клубу та ФАП Прибирання сміття (в 



вул. Миру, 53, с. Забороче. залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

6 Територія прилегла до центру села, вул. Миру, 55, 

с. Забороче. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

7 Територія прилегла до сільського клубу та ФАПу, 

вул. Жовтнева, 4, с. Болярка. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

8 Територія прилегла до центра села, вул. Жовтнева, 

4, с. Болярка. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

9 Територія прилегла центру села, вул. Миру, 5, 

селище Лугове. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело 

1 Будинок культури вул. Національного визволення, 

59-а, с. Майдан 

Будинок культури, вул. Леоніда Ступницького, 16-а, 

с. Сарнівка, 

Будинок культури, вул. М. Курильчука, 6, 

с. Джерело 

Різання та рубання дров, 

прибирання у складське 

приміщення, ремонт огорожі 

2 Кладовища с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело Благоустрій кладовищ: 

ремонт огорожі, загрібання 

території кладовищ 

(відповідно до погодих умов) 

3 Центральні вулиці сіл: Джерело, Калинівка, 

зупинка в с. Джерело по вул. Жовневій, 

с. Майдан, вул. Національного визволення, зупинка 

с. Майдан по вул. Національного визволення (б/н), 

вул. Національного визволення (б/н) на повороті до 

с. Сарнівка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, зупинка с. 

Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького (б/н) 

Обкошування бур'янів вздовж 

центральних вулиць, вивіз 

сміття до стихійних 

сміттєзвалищ. 

Побілка, прибирання 

автобусних зупинок, 

загрібання листу, розчищення 

снігових заметів (в залежності 

від погодних умов). 

4 Парк по вул. Національного визволення, с. Майдан, Обрізання дерев, очищення 

снігу або згрібання листового 

покриву (по сезону) 

5 Територія відведена для базару в с. Сарнівка 

вул. Леоніда Ступницького, 12-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 



сезону) 

6 Територія відведена для базару в с. Майдан по 

вул. Національного визволення, 54 та клубом по 

вул. Національного визволення, 59-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

с. Рудня-Бистра, с. Варварівка, с. Корощино 

1 Територія прилегла до ФАП с. Варварівка, 

вул. Зарічна, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

2 Територія прилегла до сільського клубу 

с. Варварівка вул. Л. Українки, 45 

 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання (в залежності 

від погодних умов), 

внутрішніх ремонт будівлі 

клубу (поточний) 

3 Територія прилегла до бібліотеки в с. Варварівка, 

вул. Л. Українки, 35-Б 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі 

бібліотеки (поточний), ремонт 

огорожі, порубка і 

прибирання дров. 

4 Територія прилегла до дитячого садка с. Варварівка 

вул. Шкільна, 18 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі, 

упорядкування дитячого 

майданчика. Поточний 

ремонт будівлі 

5 Територія прилегла до сілького клубу с. Рудня-

Бистра вул. Житомирська, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі клубу 

(поточний) 

6 Територія кладовища в с. Рудня-Бистра Упорядкування кладовища, 

ремонт огорожі 

7 Територія прилегла до дитячого садка в 

с. Корощино по вул. Гагаріна, 6 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), упорядкування 

дитячого майданчика 

(покраска, присипка свіжим 

піском), ремонт 

8 Територія прилегла до ФАП с. Корощино по 

вул. Пушкіна, 21 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі 

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

1 Територія прилегла до будинків культури, клубів та 

бібліотек, центральні вулиці смт Новоозерянка, 

вул. Заводська, с. Озеряни, вул. Центральна, 

с. Рудня-Озерянська, вул. Миру  

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, ремонт 

трубок, рубка дров. 

2 Територія прилегла до ФАП і дитячого садка 

смт. Новоозерянка, вул. Юрія Креця 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 



 благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків 

3 Адмінприміщення села смт Новоозерянка, вул. 

Заводська. Прилегла територія до адмінприміщення  

Прибирання території, роботи 

з благоустрою, ремонт 

огорожі, побілка бордюр, 

фарбування автобусної 

зупинки. 

4 Територія центру селища, села, території біля 

памятників, смт. Новоозерянка, вул. Заводська, с. 

Озеряни, вул. Центральна, с. Рудня-Озерянська – 

вул. Миру. 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 Територія кладовищ, с. Озеряни – вул. Центральна, 

с. Рудня-Озерянська- вул. Партизанська,  

Упорядкування кладовищ, 

ремонт огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища 

6 Територія села Новоозерянка, вул. Космонавтів, 

вул. Юрія Креця, вул. Радянська 

Вивозка сміття, прибирання 

території відведеної для 

контейнерів під сміття, 

прибирання площадки для 

виїзної торгівлі. 

7 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів 

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

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам та 

інвалідам, які потребують 

допомоги (рубка дров, 

зовнішні ремонтні роботи біля 

будинків, прибирання двору 

згідно погодних умов). 

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

1 Територія прилегла до адмінприміщення села, 

с. Покровське, вул. 8-Березня, 16 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); побілка дерев; косіння 

трави на прилеглій території; 

обрізка гілля з дерев; побілка 

стовбурів дерев; побілка 

огорожі; відкидання снігу (в 

зимовий період); коління та 

складання дров. 

2 ФАП та прилегла до нього територія, с. Покровське, 

вул. Лісна, 4-а 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); косіння трави на 

прилеглій території; 

відкидання снігу (в зимовий 

період); коління та складаня 

дров. 

3 Відділення зв'язку та прилегла територія, 

с. Покровське, вул. 8-Березня, 27-а 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); косіння трави на 

прилеглій території 

4 Кладовище та прилегла до нього територія 

с. Покровське (за межеми села) 

Прибирання сміття та 

згрібання листя( в залежності 

від погодних умов та пори 



року), косіння трави на 

прилеглій території; обрізка 

гілля з дерев; побілка огорожі; 

ремонт огорожі. 

5 Прилегла територія до ДНЗ, с. Покровське, 

вул. Лісна, 6. 

Згрібання листя, косіння 

трави, відкидання снігу ( в 

зимовий період), ремонт 

огорожі, ремонт будівлі  

7 Пам’ятники, обеліски та пам’ятні місця – прилегла 

територія с. Покровське 

Косіння трави, згрібання 

листя фарбування та ремонт 

огорожі 

8 Сільські вулиці с. Покровське,: Молодіжна, Лісна, 

Гагаріна, Вишнева, З. Тужилкіної, П. Сатіна, 8-

Березня  

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі, вирубування 

чагарників. 

9 Територія прилегла до автобусної зупинки, 

с. Покровське 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі. 

10 Допомога одиноким престарілим громадянам, 

с. Покровське 

Коління та складання дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

11. Сільський клуб та прилегла до нього територія, 

с. Млинок, вул. Партизанська, 31-а 

Косіння трави, коління та 

складаня дров, ремонет 

приміщення, відкидання снігу 

( в зимовий період) 

12. ФП та прилегла територія до нього с. Млинок, 

вул. Партизанська, 20-а  

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

13 Вулиці с. Млинок: Партизанська, Шевченка та 

територія автобусної зупинки 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

14 Сільський клуб, ФП та прилегла територія, 

с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт 

огорожі, прибирання сміття, 

відкидання снігу ( в зимовий 

період). 

15. Сільські вулиці с. Михайлівка: Рад, 1-го Травня, 

Ковпака та територія автобусної зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників 

16. Допомога одиноким престарілим громадянам, 

с. Будки. 

Коління та складаня дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку 

17. Сільські вулиці с. Будки: Житомирська, 

Собичинська, вул. Миру та територія зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників, згрібання листя. 

18. Сільський ФП, с. Будки, вул. Миру, 12-б Коілння та складання дров, 

прибирання сміття, 

відкидання снігу. 

с. Кам'янка, с. Лісове 



1. Адміністративне приміщення округу, прилегла до 

нього територія, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави 

2. Приміщення амбулаторії та прилегла територія, 

вул. Набережна, 37, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

3. Пам'ятники, обеліски, вул. Набережна, вул. 

Центральна, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів 

4. Приміщення сілького Будинку культури, прилегла 

до нього територія вул. Центральна, 92, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів, 

Складання, рубання дров, 

косіння трави 

5. Сільські вулиці: Центральна, Набережна, Шевченка, 

Гагаріна, Свято-Миколаївська, пров. Рокитнівський 

с. Кам'янка 

Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу ( в залежності від 

пори року), розчищення 

чагарників смітників. 

6. Центральна вулиця с. Лісове Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу (в залежності  від 

погодних умов), розчищення 

чагарників, смітників. 

7. Територія кладовищ по вул. Хільчука та за межами 

села біля автодороги Київ-Ковель, с. Кам'янка. 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання 

центральної алеї, вирубка 

порослі, обкошування 

території, догляд за 

безіменними могилами, 

обрізання дерев, прибирання 

сміття, побілка, фарбування 

парканів, косіння трави. 

8. Сільське сміттєзвалище, прилегла територія Розчищення території 

9. Спортивний та дитячий майданчик, прилегла 

територія по вул. Набережній с. Кам'янка 

Косіння трави, ремонт 

паркану, фарбування споруд 

10. Прилегла територія до ДНЗ № 9 вул. Набережна, 35 

с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування 

парканів.Складання, рубання 

дров. Косіння трави. 

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

1. Несанкціоновані сміттєзвалища за межами 

населеного пункту с. Тепениця та в с. Тепениця 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

2. Територія прилегла до дитячого садка с. Тепениця 

вул. А. Левчука, 24 

Обрізання дере, кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

3. Територія прилегла до БК с. Тепениця, 

вул. А. Левчука, 21 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

4. Територія кладовища с. Тепениця, вул. Центральна Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 



кладовища. Обрізання дерев 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище, скошування 

бур'янів.  

5. Територія пам’ятника загиблим воїнам під час ВВВ 

по вул. А. Левчука, с. Тепениця 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

6. Несанкціоновані сміттєзвалища за межеми 

населеного пункту с. Хмелівка та в с. Хмелівка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

7. Територія прилегла до дитячого садка в с. Хмелівка 

по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

8. Територія прилегла до Будинку культури в 

с. Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. Ремонт паркану 

9. Територія кладовища с. Хмелівка по вул. Лісовій 

(урочище струмок) 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев, 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалищі. 

10 Прилегла територія пам’ятника загиблим воїнам під 

час ВВВ в с. Хмелівка по вул. Лісовій 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

11 р. Уборть за межами населеного пункту с. Хмелівка  Ремонт навісного переходу 

(кладки) через річку Уборть. 

12 Несанкціоновані сміттєзвалища за межами 

населеного пункту с. Артинськ та в с. Артинськ 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 

13 Територія прилегла до клубу с. Артинськ по 

вул. Гагаріна, 15 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території 

14 Територія кладовища с. Артинськ, урочище 

«Любожеда» 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище 

15. Територія прилегла до ФАП с. Артинськ 

вул. Гагаріна,8 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев прибирання сміття та 

вивезення. 

16. Несанкціоновані сміттєзвалища с. Обище та за 

межами населеного пункту с. Обище  

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

17. Територія прилегла до клубу в с. Обище по 

вул. Центральній, 33-б 

Ремонт паркану, обрізання 

дерев, кущів, прибирання 

прилеглої території. 

18. Територія прилегла до ФАП с. Обище по 

вул. Центральній, 36 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев, прибирання сміття, 

фарбування ФАП. 

19. Несанкціоновані сміттєзвалища, за межами 

населеного пункту в с. Соснівка та в с. Сосніка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

20. Територія прилегла до бувшого клубу в с. Соснівка 

по вул. Центральній, 33-б. 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 



прилеглої території. 

с. Замисловичі, с. Устиінвка, с. Шебедиха 

1. Адмінбудівля села в с. Замисловичі по вул. Княгині 

Ольги, 22 

Порізка, порубка дров, 

перевезення та складання 

дров у сарай, прибирання 

прилеглої території до 

приміщення, обкошування 

трави, бурянів та їх 

прибирання, ремонтні роботи 

в приміщенні,прибирання 

снігу  ( в залежності від пори 

року) 

2. Сільський клуб с. Устиінвка, вул. Партизанська, 36 Порізка, порубка, складання 

дров, прибирання прилеглої 

території до клубу, ремонтні 

роботи в приміщенні клубу  

3. Будинок культурив  с. Замисловичі, вул. Княгина 

Ольги, 12 

Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

4. ФАП с. Замисловичі, пров. Незалежний, 3 Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

5. ФП с. Устинівка, вул. Партизанська, 36 Прибирання прилеглої 

території, обкошування трави, 

бурянів та їх прибирання, 

прорізка, порубка і складання 

дров, ремонтні роботи. 

6. с. Замисловичі, сільське кладовище по 

вул. Соборній 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

здійснення навантаження 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт. 

7. с. Замисловичі, прибирання території біля 

пам’ятника загиблим односельчанам по 

вул. Княгині Ольги 

Обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання 

8. Допомога одиноким престарілим особам 

с. Шебедиха 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання. 

9. Допомога одиноким престарілим особам, 

с. Замисловичі 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання 

с. Копище, с. Майдан-Копищенський 

1. Територія округу, облаштування могили спалених 

копищенців. 

Зняття дернового покритя, 

насипання піску до 

постаменту 

2. Територія кладовищ в с. Копище та в с. Майдан- Прибирання, побілка огорожі 



Копищенський 

3. Адмінпрріщення будівлі округу, Будинок культури, 

магазини  

Виготовлення ящиків для 

сміття 

4. Центральні вулиці, автобусні зупинки  

с. Копище, с. М-Копищенський. 

Прибирання сміття та вивіз 

сміття на сміттєзвалище 

5. Меморіальний парк с. Копище Прибирання, обрізка дерев 

6. Допомога учасникам ВВВ, БД, інвалідам Заготівля дров, сіна 

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

1. Адміністративне приміщення округу с. Хочино по 

вул. Малікова, 48 та прилегла до нього територія 

Підмітання, прибирання 

сміття, рубання дров, 

складання дров, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев 

2. Клуб с. Перга по вул. Центральній, 1 та прилегла до 

нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

ремонт огорожі, ремонт 

приміщення клубу. 

3. Будинок культури в с. Хочино, вул. Малікова, 25 та 

прилегла територія до нього 

Прибирання, рубання дров, 

складання дров, ремонт 

огорожі, побілка дерев, 

обрізання гілля дерев, ремонт 

приміщення. 

4. Памятники в с. Хочино по вул. Малікова, в  с. Перга 

по вул. Центральній, в с. Рудня-Перганська по  вул. 

Зарічній та прилегла до них територія 

Пробілка памятнкиів, 

прибирання прилеглої 

території 

5. Вулиці Малікова, Шкільна, Садова, Лісова, Зарічна, 

Космонавтів, Гагаріна та прилеглі до них території 

с. Хочино. 

Підмітання, прибирання 

сміття. 

6. Вулиці М. Никончука, пров. М. Никончука, Піскова, 

Сидоренка, Центральна, Геологічна та прилеглі до 

них території с. Перга 

Підмітання, прибирання 

сміття 

7. Вулиці Незалежна, Набережна, Лісова та прилеглі 

до них території с. Рудня-Хочинська, 

Підмітання, прибирання 

сміття 

8. Вулиця Зарічна та прилеглі до них території с. 

Рудня-Перганська 

Підмітання, прибирання 

сміття 

9. Кладовища сіл Хочине, Рудня-Хочинська, Перга, 

Рудня-Перганська та прилегла до них територія 

Прибирання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування. 

с. Лопатичі 

1. Центр села вул. Гагріна, с. Лопатичі  Прибирання смітт ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2. Територія, яка визначена для виїзної торгівлі, 

с. Лопатичі, вул. Гагаріна. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

3. Територія прилегла до пам’ятника загиблим воїнам-

односельчанам, с. Лопатичі, вул. Гагаріна. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов). Обрізка гілля, дерев, 

Побілк парканів. 

4.  Територія прилегла до річки Уборть, с. Лопатичі, 

вул. Гагаріна, вул. Зарічна. 

Прибирання сміття на берегах 

річки Уброрть в районі села, 

обкошування прибережної 

смуги, вирубка пагонів 

молодих дерев. 

5. Територія кладовищ, с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Прибирання сміття. Вирубка 



Зарічна. молодих пагонів. Побілка 

парканів. Ремонт паркану (в 

залежності від погодних 

умов). 

6. Прилегла територія до дошкільного закладу, 

с. Лопатичі, вул. Зарічна 

Облаштування паркану, 

прибирання сміття. 

7. Надання допомоги по господарству пенсіонерам та 

інвалідам села, с. Лопатичі. 

Рубка дров, побілка будинку, 

парканів. Прибирання сміття.  

8. Адмінприміщення старостинського округу, 

с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61 

Рубка і складання дров. 

Побілка парканів. Благоустрій 

території. 

с. Стовпинка, с. Держанівка 

1. Приміщення ФАПу в с. Стовпинка по 

вул. Шевченка, 35 

Ремонт будівіл: штукатурка та 

побілка  стін, віконних та 

вдерних відкосів. 

2. Територія прилегла до приміщення ФАПу, 

с.Стовпинка,вул. Шевченка,35 

Благоустрій прилеглої 

території: прибирання сміття, 

ремонт огорожі, косіння 

бур'янів 

3. Приміщення клубу по вул. Шевченка, 32 в 

с. Стовпинка 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

4. Територія прилегла до приміщення клубу в 

с. Стовпинка по вул. Шевченка, 32 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів  

5. Адмінприміщення старостинського округу в 

с. Стовпинка по вул. Шевченка, 30 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

6. Територія прилегла до адмінприміщення в 

с.Стовпинка 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

7. Територія сільського кладовища по вул. Гагаріна, 1-

а та замежеми кладовища 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

8. Центральна частина с. Стовпинка, територія для 

виїзної торгівлі. 

Прибирання сміття та 

упорядкування території. 

смт Дружба 

1.  смт Дружба, вул. Миру, 1-14,  

територія прилегла до Будинку культури по вул. 

Миру, 11, 

адмінприміщення старостинського округу по вул. 

Миру, 13 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев. 

2. смт Дружба, вул. Незалежності, 1-8, 

територія прилегла до Дружбівського НВК 

(вул. Незалежності, 4), 

Дружбівської дільничної лікарні (вул. Незалежності, 

2) 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілк 

дерев, обрізання гілля дерев. 

3. Майданчик для виїзної торгівлі смт Дружба, 

вул. Центральна, 7, 

Підмітання вулиці, 

прибирання сміття, побілка 

дерев. 

4. смт Дружба, вул. Гагаріна, 1-13 Підмітання вулиці, 



навантаження сміття і твердих 

побутових відходів. 

5. смт Діброва, площп Перемоги, територія прилегла 

до ФП смт Діброва. 

Підмітання вулиці, прибиання 

сміття і побутових відходів. 

6. Територія кладовища в смт. Діброва (за межами 

селища Діброва) 

Прибирання території 

кладовища від сміття. 

7. Допопога одиноким престарілим громадянам. Прибирання території біля 

будинку. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                 Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  



         
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                 № 53 

Про погодження переліку об’єктів та видів робіт 

на 2021 рік для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення 

у вигляді суспільно корисних робіт  

 

 Розглянувши запит в.о. начальника Олевського районного сектору філії  

Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області Козловець 

Анжели, керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 31
1
 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Погодити перелік об’єктів та видів робіт на 2021 рік для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних 

робіт,  згідно з додатком. 

2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Олексію Торгонському та старостам Олевської міської 

територіальної громади, відповідно до підпорядкованих територій, здійснювати 

контроль за роботою порушників, інформувати Олевський районний сектор 

філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області про 

проведену роботу та відбування покарання порушників. 

 

 

  

 Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток  

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

видів робіт на 2021 рік для провопорушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт 
№ Назва об'єкту та місце знаходження Види громадських робіт 

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

Погоджено: 

Олевська міська рада 

Рішенням від 11.02.2021 року 

№ 53 

Міський голова 

_______Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

В.о. начальника Олевького районного  

сектору філії Державної установи 

«Центр пробації» 

у Житомирської області 

__________Анжела КОЗЛОВЕЦЬ 
 



прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

13. м. Олевськ, парк ім. Ю. Гагаріна Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. Прибережна смуга р. Уборть в межах міста, 

м. Олевськ 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово 

1 Територія прилегла до стаділну, с. Зольня, 

вул. Перемоги, 2  

Благоустрій території 

стадіону 

2 Адмінприміщення сільської ради, с. Зольня, 

вул. Морозова, 2  

Поточний ремонт  

3 Територія прилегла до автозупинки та автозупинка 

с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово 

Благоустрій автобусних 

зупинок та дорожніх знаків  

4. Домоволодіння пристарілих громадян Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам і 

інвалідам 

5. Територія прилегла до ДНЗ №25, с. Зольня, 

вул. Морозова, 3  

Благоустрій місць складання 

твердого палива  

6. Територія кладовищ с. Сердюки, с. Зольня Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття, побілка огорожі) 



7. Територія прилегла до школи с. Зольня, площа 

Перемоги, 2, с. Сердюки  

Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення 

сміття), ремонт огорожі 

8 Сільський клуб та територія прилегла до сільського 

клубу, с. Зольня, вул. Кірова, 2  

Побілка всередині 

приміщення сільського 

клубу 

9 Територія прилегла до відділення звязку, с. Зольня, 

вул. Кірова, 15 

Благоустрій місць складення 

твердого палива 

10 Лікарська амбулаторія с. Зольня, площа Перемоги, 4, 

ФАП с. Сердюки вул. Першотравнева, 10, 

с. Ковальово вул. Перемоги, 21 

Благоустрій території 

прилеглої до лікарської 

амбулаторії, ФП (загрібання 

та вивезення сміття, ремонт 

огорожі) 

с. Жубровичі 

1 Територія сміттєзвалища (за межами населеного 

пункту),  

Прибирання сміття 

2 Територія сільських кладовищ  Обкошування, прибирання 

сміття, обрізання дерев, 

вирубування кущів, ремонт 

огорожі 

3 вул. Шевченка Прибирання сміття 

4 вул. Михайла Грушевського Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

5 вул. Гагаріна Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

с. Сущани, с. Андріївка 

1 вул. Михайла Грушевського, с. Сущани та територія 

прилегла до сільського клубу та сільської ради 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев, 

різка дров, рубка дров та 

складання (відповідно до 

сезонних умов) 

2 вул. Набережна, с. Сущани та територія прилегла до 

сільської школи 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, різка дров, рубка 

дров, складання дров 

(відповідно до сезонних 

умов). 

3 Територія прилегла до СЛА по вул. Михайла 

Грушевського, 25, с. Сущани 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складання 

дров (відповідно до 

погодних умов). 

4 Територія прилегла до сілького дитячого садка 

вул. Михайла Грушевського, 14, с. Сущани 

Прибирання сміття і 

підмітання вулиць, різка 

дров, рубка дров, складаня 

дров (відповідно до 

сезонних умов) 

5 Територія прилегла до сільського клубу та ФП по 

вул. Леніна, с. Андріївка 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, рубка дров та 

складання(відповідно до 

сезонних умов). 

6 Територія кладовища в с. Сущани та с. Андріївка Прибиання території 



кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування (відповідно до 

сезонних умов). 

с. Юрове 

1 Територія кладовища по вул. Миру, с. Юрове Прибирання території, 

побілка паркану, 

прибирання території 

кладовища, вирубування 

дерев. 

2 ФАП, вул. Центральна, с. Юрове Прибирання території, 

побілка огорожі, покраска 

ФАПу 

3 Сілський клуб по вул. Центральній, 14-А,  Прибирання території, 

поточний ремонт  

4 Адмінбудівля села в с. Юрове с. Юрове вул. Центральна, 

54 

5 Дитячий садок, вул. Миру, 19, с. Юрове Прибирання території та 

обладнання дитячого 

майданчика, побілка 

огорожі, покраска вхідних 

воріт та дверей 

с. Журжевичі, с. Рудня 

1 Адмінпрміщення на площі Центральній, с. Жубровичі Ремонт будівельогорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

2 Приміщення сільського ФАПу, прилегла територія  на 

площі Центральній, 4, с. Жуброавичі 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров. 

3 Приміщення сільського клубу, прилегла територія 

с. Журжевичі площа Центральна  

с. Рудня вул. Миру, 1-а 

Ремонт будівель,огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

4 Територія кладовища с. Журжевичі  Упорядкування 

кладовища,ремонт огорож 

5 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів  Ремонт будівель,огорож, 

упорядкування території 

6 вул. 1-го Травня в с. Журжевичі Прибирання вулиці, ремонт 

огорожі 

с. Зубковичі 

1 Територія прилегла до будинку культури, клубу та 

бібліотеки, центральна вулиця в с. Зубковичі, вул. 

Житомирська, 47. 

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи 

з благоустрою, поточний 

ремонт будівлі клубу 

2 Територія прилегла до СЛА с. Зубковичі, 

вул. Житомирська, 61. 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків. 

3 Території прилегла до адмінприміщеннясела, 

вул. Житомирська, 44, с. Зубковичі 

Прибирання території, 

роботи з благоустрою, 

ремонт огорожі,побілка 

дерев, косіння трави 

4 Територія центра села, автобусна зупинка Прибирання прилеглої 



с. Зубковичі, вул. Житомирська, 1 

 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 Територія кладовищ с. Зубковичі, вул. Житомирська, 

49, вул. Поліська, 40 

Упорядкування, ремонт 

огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища. 

с. Калинівка, с. Ліски, с. Бацево 

1 Адмінприміщення в с. Калинівка Коління та складання дров 

2 ФАП та територія прилегла до ФАП с. Калинівка, 

вул. Л. Українки, 3 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

3 Територія прилегла до Будинку культури по 

вул. Перемоги в с. Калинівеп 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

4 Центральна вулиця Л. Українки, с. Калинівка Ремонт паркану, 

обкошування вулиці, 

прибирання сміття 

5 Кладовище с. Калинівка (за межеми села) Ремонт паркану, 

прибирання території 

6 Центральна вулиця с. Ліски, вул. Інтернаціональна Обкошування вулиці, 

прибирання території 

7 Центральна вулиця с. Бацево, вул. Миру Обкошування вулиці, 

прибирання території 

8 Кладовище с. Бацево  Ремонт паркану, 

прибирання території 

9 Сільське сміттезвалище с.Калинівка  Прибирання прилеглої 

території 

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

1 Територія прилегла до сільського клубу та 

пам’ятника загиблим у роки ВВВ с. Кишин,  

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); обрізка гілля з дерев; 

побілка стовбурів дерев; 

складання дров; покраска 

фундаменту; ремонт 

танцювального майданчика; 

косіння трави на прилеглій 

території 

2 Територія прилегла до адмінприміщення та центру 

села по вул. Житомирській, 55, с. Кишин 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); обрізка гілля з дерев; 

побілка стовбурів дерев; 

складання дров; покраска 

фундаменту; косіння трави на 

прилеглій території 

3 Територія прилегла до Кишинської АСЛ по вул. 

Житомирській, 57, с. Кишин. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

4 Територія прилегла до кладовища, вул. Зелена, 

с. Кишин. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

5 Територія прилегла до сільського клубу та ФАП Прибирання сміття (в 



вул. Миру, 53, с. Забороче. залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

6 Територія прилегла до центру села, вул. Миру, 55, 

с. Забороче. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

7 Територія прилегла до сільського клубу та ФАПу, 

вул. Жовтнева, 4, с. Болярка. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

8 Територія прилегла до центра села, вул. Жовтнева, 

4, с. Болярка. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

9 Територія прилегла центру села, вул. Миру, 5, 

селище Лугове. 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), побілка огорожі, 

обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, 

косіння трави. 

с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело 

1 Будинок культури вул. Національного визволення, 

59-а, с. Майдан 

Будинок культури, вул. Леоніда Ступницького, 16-а, 

с. Сарнівка, 

Будинок культури, вул. М. Курильчука, 6, 

с. Джерело 

Різання та рубання дров, 

прибирання у складське 

приміщення, ремонт огорожі 

2 Кладовища с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело Благоустрій кладовищ: 

ремонт огорожі, загрібання 

території кладовищ 

(відповідно до погодих умов) 

3 Центральні вулиці сіл: Джерело, Калинівка, 

зупинка в с. Джерело по вул. Жовневій, 

с. Майдан, вул. Національного визволення, зупинка 

с. Майдан по вул. Національного визволення (б/н), 

вул. Національного визволення (б/н) на повороті до 

с. Сарнівка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, зупинка с. 

Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького (б/н) 

Обкошування бур'янів вздовж 

центральних вулиць, вивіз 

сміття до стихійних 

сміттєзвалищ. 

Побілка, прибирання 

автобусних зупинок, 

загрібання листу, розчищення 

снігових заметів (в залежності 

від погодних умов). 

4 Парк по вул. Національного визволення, с. Майдан, Обрізання дерев, очищення 

снігу або згрібання листового 

покриву (по сезону) 

5 Територія відведена для базару в с. Сарнівка 

вул. Леоніда Ступницького, 12-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 



сезону) 

6 Територія відведена для базару в с. Майдан по 

вул. Національного визволення, 54 та клубом по 

вул. Національного визволення, 59-а 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (по 

сезону) 

с. Рудня-Бистра, с. Варварівка, с. Корощино 

1 Територія прилегла до ФАП с. Варварівка, 

вул. Зарічна, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов) 

2 Територія прилегла до сільського клубу 

с. Варварівка вул. Л. Українки, 45 

 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання (в залежності 

від погодних умов), 

внутрішніх ремонт будівлі 

клубу (поточний) 

3 Територія прилегла до бібліотеки в с. Варварівка, 

вул. Л. Українки, 35-Б 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі 

бібліотеки (поточний), ремонт 

огорожі, порубка і 

прибирання дров. 

4 Територія прилегла до дитячого садка с. Варварівка 

вул. Шкільна, 18 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі, 

упорядкування дитячого 

майданчика. Поточний 

ремонт будівлі 

5 Територія прилегла до сілького клубу с. Рудня-

Бистра вул. Житомирська, 1 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов), ремонт будівлі клубу 

(поточний) 

6 Територія кладовища в с. Рудня-Бистра Упорядкування кладовища, 

ремонт огорожі 

7 Територія прилегла до дитячого садка в 

с. Корощино по вул. Гагаріна, 6 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), упорядкування 

дитячого майданчика 

(покраска, присипка свіжим 

піском), ремонт 

8 Територія прилегла до ФАП с. Корощино по 

вул. Пушкіна, 21 

Розчищення снігових заметів 

або прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов), ремонт огорожі 

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

1 Територія прилегла до будинків культури, клубів та 

бібліотек, центральні вулиці смт Новоозерянка, 

вул. Заводська, с. Озеряни, вул. Центральна, 

с. Рудня-Озерянська, вул. Миру  

Прибирання вулиць, 

прилеглої території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, ремонт 

трубок, рубка дров. 

2 Територія прилегла до ФАП і дитячого садка 

смт. Новоозерянка, вул. Юрія Креця 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 



 благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків 

3 Адмінприміщення села смт Новоозерянка, вул. 

Заводська. Прилегла територія до адмінприміщення  

Прибирання території, роботи 

з благоустрою, ремонт 

огорожі, побілка бордюр, 

фарбування автобусної 

зупинки. 

4 Територія центру селища, села, території біля 

памятників, смт. Новоозерянка, вул. Заводська, с. 

Озеряни, вул. Центральна, с. Рудня-Озерянська – 

вул. Миру. 

Прибирання прилеглої 

території, роботи з 

благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

5 Територія кладовищ, с. Озеряни – вул. Центральна, 

с. Рудня-Озерянська- вул. Партизанська,  

Упорядкування кладовищ, 

ремонт огорожі, ліквідація 

стихійного сміттєзвалища 

6 Територія села Новоозерянка, вул. Космонавтів, 

вул. Юрія Креця, вул. Радянська 

Вивозка сміття, прибирання 

території відведеної для 

контейнерів під сміття, 

прибирання площадки для 

виїзної торгівлі. 

7 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів 

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

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам та 

інвалідам, які потребують 

допомоги (рубка дров, 

зовнішні ремонтні роботи біля 

будинків, прибирання двору 

згідно погодних умов). 

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

1 Територія прилегла до адмінприміщення села, 

с. Покровське, вул. 8-Березня, 16 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); побілка дерев; косіння 

трави на прилеглій території; 

обрізка гілля з дерев; побілка 

стовбурів дерев; побілка 

огорожі; відкидання снігу (в 

зимовий період); коління та 

складання дров. 

2 ФАП та прилегла до нього територія, с. Покровське, 

вул. Лісна, 4-а 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); косіння трави на 

прилеглій території; 

відкидання снігу (в зимовий 

період); коління та складаня 

дров. 

3 Відділення зв'язку та прилегла територія, 

с. Покровське, вул. 8-Березня, 27-а 

Прибирання сміття (в 

залежності від погодних 

умов); косіння трави на 

прилеглій території 

4 Кладовище та прилегла до нього територія 

с. Покровське (за межеми села) 

Прибирання сміття та 

згрібання листя( в залежності 

від погодних умов та пори 



року), косіння трави на 

прилеглій території; обрізка 

гілля з дерев; побілка огорожі; 

ремонт огорожі. 

5 Прилегла територія до ДНЗ, с. Покровське, 

вул. Лісна, 6. 

Згрібання листя, косіння 

трави, відкидання снігу ( в 

зимовий період), ремонт 

огорожі, ремонт будівлі  

7 Пам’ятники, обеліски та пам’ятні місця – прилегла 

територія с. Покровське 

Косіння трави, згрібання 

листя фарбування та ремонт 

огорожі 

8 Сільські вулиці с. Покровське,: Молодіжна, Лісна, 

Гагаріна, Вишнева, З. Тужилкіної, П. Сатіна, 8-

Березня  

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі, вирубування 

чагарників. 

9 Територія прилегла до автобусної зупинки, 

с. Покровське 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі. 

10 Допомога одиноким престарілим громадянам, 

с. Покровське 

Коління та складання дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

11. Сільський клуб та прилегла до нього територія, 

с. Млинок, вул. Партизанська, 31-а 

Косіння трави, коління та 

складаня дров, ремонет 

приміщення, відкидання снігу 

( в зимовий період) 

12. ФП та прилегла територія до нього с. Млинок, 

вул. Партизанська, 20-а  

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

13 Вулиці с. Млинок: Партизанська, Шевченка та 

територія автобусної зупинки 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та 

побілка огорожі, вирубування 

чагарників. 

14 Сільський клуб, ФП та прилегла територія, 

с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт 

огорожі, прибирання сміття, 

відкидання снігу ( в зимовий 

період). 

15. Сільські вулиці с. Михайлівка: Рад, 1-го Травня, 

Ковпака та територія автобусної зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників 

16. Допомога одиноким престарілим громадянам, 

с. Будки. 

Коління та складаня дров, 

допомога в обробітку 

земельних ділянок, 

прибирання території біля 

будинку 

17. Сільські вулиці с. Будки: Житомирська, 

Собичинська, вул. Миру та територія зупинки 

Косіння трави, прибирання 

сміття, вирубування 

чагарників, згрібання листя. 

18. Сільський ФП, с. Будки, вул. Миру, 12-б Коілння та складання дров, 

прибирання сміття, 

відкидання снігу. 

с. Кам'янка, с. Лісове 



1. Адміністративне приміщення округу, прилегла до 

нього територія, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави 

2. Приміщення амбулаторії та прилегла територія, 

вул. Набережна, 37, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів. 

Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

3. Пам'ятники, обеліски, вул. Набережна, вул. 

Центральна, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів 

4. Приміщення сілького Будинку культури, прилегла 

до нього територія вул. Центральна, 92, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території, підмітання, побілка, 

фарбування парканів, 

Складання, рубання дров, 

косіння трави 

5. Сільські вулиці: Центральна, Набережна, Шевченка, 

Гагаріна, Свято-Миколаївська, пров. Рокитнівський 

с. Кам'янка 

Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу ( в залежності від 

пори року), розчищення 

чагарників смітників. 

6. Центральна вулиця с. Лісове Обрізка дерев, прибирання 

листя, снігу (в залежності  від 

погодних умов), розчищення 

чагарників, смітників. 

7. Територія кладовищ по вул. Хільчука та за межами 

села біля автодороги Київ-Ковель, с. Кам'янка. 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання 

центральної алеї, вирубка 

порослі, обкошування 

території, догляд за 

безіменними могилами, 

обрізання дерев, прибирання 

сміття, побілка, фарбування 

парканів, косіння трави. 

8. Сільське сміттєзвалище, прилегла територія Розчищення території 

9. Спортивний та дитячий майданчик, прилегла 

територія по вул. Набережній с. Кам'янка 

Косіння трави, ремонт 

паркану, фарбування споруд 

10. Прилегла територія до ДНЗ № 9 вул. Набережна, 35 

с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої 

території: підмітання, побілка, 

фарбування 

парканів.Складання, рубання 

дров. Косіння трави. 

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

1. Несанкціоновані сміттєзвалища за межами 

населеного пункту с. Тепениця та в с. Тепениця 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

2. Територія прилегла до дитячого садка с. Тепениця 

вул. А. Левчука, 24 

Обрізання дере, кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

3. Територія прилегла до БК с. Тепениця, 

вул. А. Левчука, 21 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. 

4. Територія кладовища с. Тепениця, вул. Центральна Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 



кладовища. Обрізання дерев 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище, скошування 

бур'янів.  

5. Територія пам’ятника загиблим воїнам під час ВВВ 

по вул. А. Левчука, с. Тепениця 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

6. Несанкціоновані сміттєзвалища за межеми 

населеного пункту с. Хмелівка та в с. Хмелівка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

7. Територія прилегла до дитячого садка в с. Хмелівка 

по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

8. Територія прилегла до Будинку культури в 

с. Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої 

території. Ремонт паркану 

9. Територія кладовища с. Хмелівка по вул. Лісовій 

(урочище струмок) 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. Обрізання дерев, 

кущів, прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалищі. 

10 Прилегла територія пам’ятника загиблим воїнам під 

час ВВВ в с. Хмелівка по вул. Лісовій 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території 

11 р. Уборть за межами населеного пункту с. Хмелівка  Ремонт навісного переходу 

(кладки) через річку Уборть. 

12 Несанкціоновані сміттєзвалища за межами 

населеного пункту с. Артинськ та в с. Артинськ 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 

13 Територія прилегла до клубу с. Артинськ по 

вул. Гагаріна, 15 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 

прилеглої території 

14 Територія кладовища с. Артинськ, урочище 

«Любожеда» 

Ремонт паркану, фарбування 

та прибирання території 

кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої 

території, вивезення сміття на 

сміттєзвалище 

15. Територія прилегла до ФАП с. Артинськ 

вул. Гагаріна,8 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев прибирання сміття та 

вивезення. 

16. Несанкціоновані сміттєзвалища с. Обище та за 

межами населеного пункту с. Обище  

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

17. Територія прилегла до клубу в с. Обище по 

вул. Центральній, 33-б 

Ремонт паркану, обрізання 

дерев, кущів, прибирання 

прилеглої території. 

18. Територія прилегла до ФАП с. Обище по 

вул. Центральній, 36 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев, прибирання сміття, 

фарбування ФАП. 

19. Несанкціоновані сміттєзвалища, за межами 

населеного пункту в с. Соснівка та в с. Сосніка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

20. Територія прилегла до бувшого клубу в с. Соснівка 

по вул. Центральній, 33-б. 

Обрізання дерев, кущів, 

ремонт паркану, прибирання 



прилеглої території. 

с. Замисловичі, с. Устиінвка, с. Шебедиха 

1. Адмінбудівля села в с. Замисловичі по вул. Княгині 

Ольги, 22 

Порізка, порубка дров, 

перевезення та складання 

дров у сарай, прибирання 

прилеглої території до 

приміщення, обкошування 

трави, бурянів та їх 

прибирання, ремонтні роботи 

в приміщенні,прибирання 

снігу  ( в залежності від пори 

року) 

2. Сільський клуб с. Устиінвка, вул. Партизанська, 36 Порізка, порубка, складання 

дров, прибирання прилеглої 

території до клубу, ремонтні 

роботи в приміщенні клубу  

3. Будинок культурив  с. Замисловичі, вул. Княгина 

Ольги, 12 

Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

4. ФАП с. Замисловичі, пров. Незалежний, 3 Прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бур'янів 

та їх прибирання, ремонтні 

роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

5. ФП с. Устинівка, вул. Партизанська, 36 Прибирання прилеглої 

території, обкошування трави, 

бурянів та їх прибирання, 

прорізка, порубка і складання 

дров, ремонтні роботи. 

6. с. Замисловичі, сільське кладовище по 

вул. Соборній 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

здійснення навантаження 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт. 

7. с. Замисловичі, прибирання території біля 

пам’ятника загиблим односельчанам по 

вул. Княгині Ольги 

Обкошування трави, бурянів 

та їх прибирання 

8. Допомога одиноким престарілим особам 

с. Шебедиха 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання. 

9. Допомога одиноким престарілим особам, 

с. Замисловичі 

Порізка, порубка, складання 

дров, обкошування трави, 

бур'янів та їх прибирання 

с. Копище, с. Майдан-Копищенський 

1. Територія округу, облаштування могили спалених 

копищенців. 

Зняття дернового покритя, 

насипання піску до 

постаменту 

2. Територія кладовищ в с. Копище та в с. Майдан- Прибирання, побілка огорожі 



Копищенський 

3. Адмінпрріщення будівлі округу, Будинок культури, 

магазини  

Виготовлення ящиків для 

сміття 

4. Центральні вулиці, автобусні зупинки  

с. Копище, с. М-Копищенський. 

Прибирання сміття та вивіз 

сміття на сміттєзвалище 

5. Меморіальний парк с. Копище Прибирання, обрізка дерев 

6. Допомога учасникам ВВВ, БД, інвалідам Заготівля дров, сіна 

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

1. Адміністративне приміщення округу с. Хочино по 

вул. Малікова, 48 та прилегла до нього територія 

Підмітання, прибирання 

сміття, рубання дров, 

складання дров, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев 

2. Клуб с. Перга по вул. Центральній, 1 та прилегла до 

нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

ремонт огорожі, ремонт 

приміщення клубу. 

3. Будинок культури в с. Хочино, вул. Малікова, 25 та 

прилегла територія до нього 

Прибирання, рубання дров, 

складання дров, ремонт 

огорожі, побілка дерев, 

обрізання гілля дерев, ремонт 

приміщення. 

4. Памятники в с. Хочино по вул. Малікова, в  с. Перга 

по вул. Центральній, в с. Рудня-Перганська по  вул. 

Зарічній та прилегла до них територія 

Пробілка памятнкиів, 

прибирання прилеглої 

території 

5. Вулиці Малікова, Шкільна, Садова, Лісова, Зарічна, 

Космонавтів, Гагаріна та прилеглі до них території 

с. Хочино. 

Підмітання, прибирання 

сміття. 

6. Вулиці М. Никончука, пров. М. Никончука, Піскова, 

Сидоренка, Центральна, Геологічна та прилеглі до 

них території с. Перга 

Підмітання, прибирання 

сміття 

7. Вулиці Незалежна, Набережна, Лісова та прилеглі 

до них території с. Рудня-Хочинська, 

Підмітання, прибирання 

сміття 

8. Вулиця Зарічна та прилеглі до них території с. 

Рудня-Перганська 

Підмітання, прибирання 

сміття 

9. Кладовища сіл Хочине, Рудня-Хочинська, Перга, 

Рудня-Перганська та прилегла до них територія 

Прибирання території 

кладовища від сміття, 

обрізання дерев, 

обкошування. 

с. Лопатичі 

1. Центр села вул. Гагріна, с. Лопатичі  Прибирання смітт ( в 

залежності від погодних 

умов) 

2. Територія, яка визначена для виїзної торгівлі, 

с. Лопатичі, вул. Гагаріна. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов) 

3. Територія прилегла до пам’ятника загиблим воїнам-

односельчанам, с. Лопатичі, вул. Гагаріна. 

Прибирання сміття ( в 

залежності від погодних 

умов). Обрізка гілля, дерев, 

Побілк парканів. 

4.  Територія прилегла до річки Уборть, с. Лопатичі, 

вул. Гагаріна, вул. Зарічна. 

Прибирання сміття на берегах 

річки Уброрть в районі села, 

обкошування прибережної 

смуги, вирубка пагонів 

молодих дерев. 

5. Територія кладовищ, с. Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Прибирання сміття. Вирубка 



Зарічна. молодих пагонів. Побілка 

парканів. Ремонт паркану (в 

залежності від погодних 

умов). 

6. Прилегла територія до дошкільного закладу, 

с. Лопатичі, вул. Зарічна 

Облаштування паркану, 

прибирання сміття. 

7. Надання допомоги по господарству пенсіонерам та 

інвалідам села, с. Лопатичі. 

Рубка дров, побілка будинку, 

парканів. Прибирання сміття.  

8. Адмінприміщення старостинського округу, 

с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61 

Рубка і складання дров. 

Побілка парканів. Благоустрій 

території. 

с. Стовпинка, с. Держанівка 

1. Приміщення ФАПу в с. Стовпинка по 

вул. Шевченка, 35 

Ремонт будівіл: штукатурка та 

побілка  стін, віконних та 

вдерних відкосів. 

2. Територія прилегла до приміщення ФАПу, 

с.Стовпинка,вул. Шевченка,35 

Благоустрій прилеглої 

території: прибирання сміття, 

ремонт огорожі, косіння 

бур'янів 

3. Приміщення клубу по вул. Шевченка, 32 в 

с. Стовпинка 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

4. Територія прилегла до приміщення клубу в 

с. Стовпинка по вул. Шевченка, 32 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів  

5. Адмінприміщення старостинського округу в 

с. Стовпинка по вул. Шевченка, 30 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та 

дверних відкосів. 

6. Територія прилегла до адмінприміщення в 

с.Стовпинка 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

7. Територія сільського кладовища по вул. Гагаріна, 1-

а та замежеми кладовища 

Прибирання сміття, 

благоустрій території, побілка 

стовбурів дерев, косіння 

бур'янів 

8. Центральна частина с. Стовпинка, територія для 

виїзної торгівлі. 

Прибирання сміття та 

упорядкування території. 

смт Дружба 

1.  смт Дружба, вул. Миру, 1-14,  

територія прилегла до Будинку культури по вул. 

Миру, 11, 

адмінприміщення старостинського округу по вул. 

Миру, 13 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілка 

дерев, обрізання гілля дерев. 

2. смт Дружба, вул. Незалежності, 1-8, 

територія прилегла до Дружбівського НВК 

(вул. Незалежності, 4), 

Дружбівської дільничної лікарні (вул. Незалежності, 

2) 

Підмітання вулиць, 

прибирання сміття, побілк 

дерев, обрізання гілля дерев. 

3. Майданчик для виїзної торгівлі смт Дружба, 

вул. Центральна, 7, 

Підмітання вулиці, 

прибирання сміття, побілка 

дерев. 

4. смт Дружба, вул. Гагаріна, 1-13 Підмітання вулиці, 



навантаження сміття і твердих 

побутових відходів. 

5. смт Діброва, площп Перемоги, територія прилегла 

до ФП смт Діброва. 

Підмітання вулиці, прибиання 

сміття і побутових відходів. 

6. Територія кладовища в смт. Діброва (за межами 

селища Діброва) 

Прибирання території 

кладовища від сміття. 

7. Допопога одиноким престарілим громадянам. Прибирання території біля 

будинку. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету       Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

 

  



                                                 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 54 

 

Про  корегування тарифів на послуги 

з централізованого водопостачання  

та водовідведення ТОВ «Олевське орендне  

підприємство теплових мереж» 

 

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.п.36, 37, 38 постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного    

підходу    до    формування   тарифів   на   житлово-комунальні  послуги», на 

підставі звернення   ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж» від 

12.01.2021р. №16 щодо необхідності коригування тарифів  на послуги з 

централізованого водопостачання та водовідведення, враховуючи значне  

цінове збільшення складових витрат (вартості електроенергії, середньої 

заробітної плати, прожиткового мінімуму) та наданих розрахунків щодо 

коригування тарифів, з метою забезпечення безперебійного режиму надання 

послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в необхідному 

обсязі і відповідного рівня якості  виконавчий комітет  міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Відкоригувати тарифи на послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення, встановлені рішенням виконавчого комітету міської ради від 

03.04.2020 р. № 52 «Про  встановлення тарифів на послуги з централізованого 

водопостачання та водовідведення ТОВ «Олевське орендне підприємство 

теплових мереж» та затвердити їх в таких розмірах: 

1.1. На послуги централізованого водопостачання:  

- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м
3  

– 43,55 грн.; 

- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м
3 
– 43,55 грн.                  

- для споживачів ІІІ–ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м
3
 – 

43,55 грн. 

1.2. На послуги з централізованого водовідведення:  

- для споживачів І-ї групи – населення за 1 м
3
 –18,09 грн; 

- для споживачів ІІ-ї групи – бюджетні установи за 1 м
3
 –  18,09 грн;                 



- для споживачів ІІІ-ї групи – госпрозрахункові підприємства за 1 м
3 

– 

18,09 грн. 

 

3. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення. 

4. Виконавцю житлово-комунальних послуг у строк, що не перевищує 15 днів з 

дати введення їх у дію, повідомити про це споживачів з посиланням на дане 

рішення. 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 

міської ради Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова                                               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                          

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 55 

 

Про надання дозволу на                                                   

розміщення реклами  

 

 Розглянувши лист ДНЗ «Олевський професійний ліцей», що 

зареєстрований за адресою вул. Свято-Миколаївська, 27  в м. Олевськ, 

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

Правилами благоустрою міста та рішенням №126 від 13 травня 2016 року VІІ 

сесії міської ради сьомого скликання «Про затвердження Положення 

про  розміщення зовнішньої реклами на території міста Олевська», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ДНЗ «Олевський професійний ліцей» на розміщення 

зовнішнього рекламного щита розміром 2,0мх2,0м на розі будівлі по вул. 

Свято-Миколаївській, 27 в кількості 1 шт., відповідно до схеми 

розташування.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

 

 

Міський голова                                          Сергій  ЛИСИЦЬКИЙ   



                                        

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 56 

 

Про погодження     

зони відпочинку 

 

 Розглянувши заяву ФОП ******, проживає по вул. ******, 5А в м. 

Олевськ  Житомирської області, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Генеральним планом м. Олевськ, з метою 

забезпечення централізованого відпочинку жителів Олевської міської 

територіальної громади, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Погодити  облаштування зони відпочинку земельної ділянки площею 0.15 га 

на території  парку ім. Гагаріна в м. Олевськ ФОП ******. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

 

      Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                      

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 57 

 

Про облаштування     

автомобільної  парковки 

 

 Розглянувши заяву гр. ******,  проживає по вул. ******, 36А, кв. 10 в м. 

Олевськ  Житомирської області, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл гр. ******облаштувати парковки автомобілів на земельній 

ділянці площею 0,95 га по вул. Богдана Хмельницького в м. Олевськ, схема 

додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

 

      Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                          

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 58 

 

Про  присвоєння та  зміну 

адрес об’єктам нерухомого майна 

 

 Розглянувши заяви ******, проживає по вул. ******, 4, кв. 47 в м. 

Олевськ Коростенського району Житомирської області, ******, проживає по 

вул. ******, 18 в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, 

лист старости Тепеницького старостинського округу Кайдановича Володимира, 

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

Порядком визначення реквізитів адреси об’єкта будівництва, об’єкта 

нерухомого майна, затвердженого Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України в 2019 році, 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресу житловому будинку загальною площею 92,7 м. кв. з вул. 

Ціоковського, 33-А на пров. Садовий, 1-А, в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області,   який належить  ******. 

2. Змінити адресу земельній ділянці, кадастровий номер 

1824455100:02:019:0061 площею 0,0450 га для індивідуального житлового 

гаражного і дачного будівництва, з вул. Київська, 28 на вул. Київська, 28А в 

м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, яка належить 

******. 

3. Змінити адрес земельної ділянки площею 0,15га для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з вул. 

Лісова, 1 на вул. Лісова, 11 в с. Тепениця Коростенського району 

Житомирської області, яка була виділена гр. ******. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

 

      Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                         

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 59 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення старости Радовельського старостинського округу 

Загорулько Світлани, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 01 

серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах», відповідно акту обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню від 01.02.2021 року № 1, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл старості Радовельського старостинського округу Загорулько 

Світлані на зрізання аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також 

самосійних і порослевих дерев на території кладовища села Радовель Олевської 

територіальної громади, а саме: 6 ялин, 3 берез, 1 вишні, 15 дубів, 10 груш, 1 

в’язу, 1 липи.  

2. Провести коронування та ліквідування парусності 1 ялини, 9 дубів, 2 кленів в 

с. Радовель на території кладовища.  

3. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під час 

виконання робіт. 

4. Зрізані аварійні дерева  оприбуткувати, як дрова та використовувати для 

опалення об’єктів соціальної сфери міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                           

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 60 

 

Про надання дозволу на 

створення об’єднання співвласників  

багатоквартирного будинку «ВИШИВАНКА-Олевськ» 

 

 Розглянувши звернення співвласників багатоквартирного будику за 

адресою: вул. Свято-Миколаївська, 49, м. Олевськ, керуючись ст. 30 Закону 

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

«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з 

метою забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх 

обов’язків, належного утримання та використання спільного майна та 

статутними документами, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл мешканцям багатоквартирного будинку за адресою: м. 

Олевськ, вул. Свято-Миколаївська будинок 49 на створення об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «ВИШИВАНКА-Олевськ» (далі – 

ОСББ «ВИШИВАНКА-Олевськ»). 

2. Новоствореному ОСББ «ВИШИВАНКА-Олевськ» здійснити державну 

реєстрацію об’єднання. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



     

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 61 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних ******. 

 

 Розглянувши звернення гр. ******, проживає за адресою: вул. ******, 26, 

м. Олевськ, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493 «Про 

затвердження Кодексу газотранспортної системи», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на збір вихідних даних ****** на приєднання до 

централізованої мережі газопостачання житлового будинку за адресою: вул. 

******, 1А, м. Олевськ. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                    

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                     

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 62 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних Луньковій Н.Ф. 

 

 Розглянувши заяву гр. ******, проживає за адресою: м. Олевськ, бульвар 

******, 9, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Правилами користування системами комунального водопостачання та 

водовідведення в населених пунктах України, затвердженими Наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства № 190 від 

27.06.2008 року, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на збір вихідних даних гр. ****** на приєднання до 

централізованої мережі водовідведення житлового будинку за адресою: бульвар 

******, 9, м. Олевськ.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                        

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 63 

 

Про продовження терміну дії  

паспортів прив'язки тимчасової споруди 

 

 Розглянувши заяву ФОП ******, проживає по вул. ******, 7А,  в 

м.Олевськ, ПП Будпослуги №1,  яке знаходиться по вул. Промисловій, 27 в 

м.Олевськ, гр. ******, проживає по вул. ******, 2 в с.Варварівка 

Коростенського району,  керуючись Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Порядком  розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м.Олевськ»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Продовжити термін дії: 

-  Паспорта прив'язки “Тимчасова споруда для провадження підприємницької 

діяльності (літній майданчик)” №20 від 31.07.2014 року по вул. Київська в м. 

Олевськ  ФОП ******; 

-  Паспорта прив'язки “Тимчасова споруда для провадження підприємницької 

діяльності” №5 від 08.07.2015 року по  вул. Промислова в м. Олевськ ПП 

Будпослуги №1; 

-  Паспорта прив'язки “Групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності №4 від 28.05.2015 року по вул. 

Київська в м. Олевськ  гр. ******; 

2. ФОП ******., ПП «Будпослуги №1», гр. ******.: 

- в управлінні містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ продовжити 

реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових  споруд для  провадження 

підприємницької діяльності; 

-   заключити договір на вивезення твердих побутових відходів. 

 

-  забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою, 

освітленням, урнами для сміття; 

 

-  здійснювати прибирання прилеглої до тимчасової споруди території; 

 

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

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

 



4. Термін розміщення тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

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

прив’язки. 

 

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

  Міський голова                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                       

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

11.02.2021                                                                                       № 64 

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 
 

Розглянувши заяви гр. ******, проживає по вул. ******, 5А в м. Олевськ  

Житомирської області, громадянина ******, проживає по вул. ******, 3 в м. 

Олевськ  Житомирської області, керуючись Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Порядком  розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Олевськ», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  № 244 від 

21.10.2011 року,   виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл:  

- гр. ******на розміщення 2 тимчасових  споруд для провадження 

підприємницької діяльності, площею 30 м. кв. кожна  на земельній ділянці  в 

парку ім. Гагаріна  в м. Олевськ, схема додається;  

- гр. ******на розміщення  тимчасової  споруди для провадження 

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

******, 66  в с. Замисловичі Олевської міської територіальної громади, 

схема додається 

2. Виконавцям робіт гр. ******, гр. ******: 

-  виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

- забезпечити освітленням, урною для сміття біля тимчасової споруди; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої  до тимчасової споруди; 

- до тимчасової споруди забезпечити водопостачання та водовідведення; 

-  заключити договір на вивезення твердих побутових відходів згідно Закону  



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

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», затверджених рішенням 

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

 

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

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

 

4. Термін розміщення  тимчасової споруди для здійснення підприємницької 

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

паспорта прив’язки.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

 

Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  


