
 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 

 

LVІІ сесія                    VІІ скликання 

 

        від 13.08.2020 року 

Приміщення актового залу 

 

Усього обрано депутатів – 34 

Зареєстрованих  на сесії депутатів – 18 /список додається/ 

 

Запрошені: заступники міського голови: Ніколайчук О.В., Осипчук Я.М., 

керуючий справами виконавчого комітету Русин Ю.Г., начальники управлінь та 

відділів міської ради. 

 

Засоби масової інформації. 

 

Чергову п'ятдесят сьому сесію Олевської  міської ради VІІ скликання 

відкрив міський голова Олег Омельчук 

 

СЛУХАЛИ:  Про обрання робочої групи. 

 

Пропозицію вніс депутат міської ради Олександр Козловець  

 

ВИРІШИЛИ:  Обрати робочу групу в складі трьох осіб: 

 

Ковальчук Олег          – депутат міської ради 

Бідюк Станіслав        – депутат міської ради 

Гілюк Євгеній       – депутат міської ради 

/одноголосно/ 

 

На порядок денний чергової п'ятдесят сьомоїї  сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання виносяться наступні питання 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади за І півріччя 2020 року  

 

 

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

територіальної громади на 2020 рік 



 

3. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади 

 

4. Про відкриття додаткової групи та затвердження Статуту Копищенського 

дошкільного навчального закладу у новій редакції. 

 

 

5. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і соціального 

розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік. 

 

6. Про надання дозволу на виконання робіт. 
 

7. Про надання дозволу на розстрочення сплати рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 

 

8. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації в 

2020-2021 роках, об’єкта приватизації – автомобіль ВАЗ 2121. 

 

9. Про внесення змін до рішення XLVI сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 07.11.2019 року № 1340 «Про надання дозволу на списання 

з балансу Олевської міської ради транспортних засобів» 

 

10. Про внесення  змін до рішення VІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 30.03.2017 року № 86 «Про прийняття до спільної 

власності Олевської міської ради на баланс від сільських, селищних рад 

активів, всіх майнових прав та обов’язків». 

 

11. Про надання дозволу на передачу основних засобів з балансу Олевської 

міської ради на баланс та в оперативне управління відділу культури 

Олевської міської ради. 

12. Про прийняття майна на баланс Олевської міської ради. 

13. Про продовження терміну дії договорів оренди об’єктів нерухомості. 

 

14. Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради на продовження терміну дії договору 

оренди об’єкта нерухомості. 

 

15. Про передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Олевської 

міської ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради. 

 

16. Про розроблення детального плану території земельних ділянок ДП 

«Олевськторф» ДП «Житомирторф» в  м. Олевськ Житомирської області. 
 



17. Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток 

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

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок. 

 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

 

19. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення лісового 

господарства і пов’язаних з ним послуг з метою передачі їх в постійне 

користування. 

 

20. Про поновлення терміну дії договору оренди землі та внесення змін до 

договору оренди земельної ділянки комунальної власності. 

 

21. Про прийняття (повернення) земельної ділянки у комунальну власність.  

 

22. Про надання дозволу  на розроблення проєкту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності  з метою отримання 

її у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

 

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

 

24. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення. 

 

25. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності.  

 

26. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

 

27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки з метою передачі її в користування на умовах оренди. 

 

28. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою зміни цільового призначення та 

передачі у користування на умовах оренди. 

 



29. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

31. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового  

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

індивідуального  садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

 

32. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність, 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, 

для ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

 

33. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, з метою зміни цільового призначення та передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

 

34. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності.  

 

35. Про вилучення земельних ділянок та надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою 

передачі безоплатно у власність, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та для ведення особистого селянського господарства. 

 

36. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі у 

користування на умовах оренди. 

 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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



часткову власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

38. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, метою зміни цільового призначення. 

 

39. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  комунальної власності та затвердження умов продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах).  

 

40. Про встановлення пільги на оплату за користування соціальним житлом. 

 

41. Про реорганізацію (перетворення) методичного кабінету відділу освіти, 

молоді та спорту Олевської міської ради.  

  

42. Різне. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний чергової п'ятдесят сьомої сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання. 

 

1. /1735. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету 

Олевської міської об’єднаної  територіальної громади за І півріччя 2020 

року  

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

 

2. /1736. Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської 

об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік 

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

 

3. /1737. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям громади 

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

 

4. /1738. Про відкриття додаткової групи та затвердження Статуту 

Копищенського дошкільного навчального закладу у новій редакції. 

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

Олевської міської ради. 

 

5. /1739. Про внесення змін та доповнень до Програми економічного і 

соціального розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

6. /1740. Про надання дозволу на виконання робіт. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 



7. /1741. Про надання дозволу на розстрочення сплати рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

8. Про виключення з переліку об’єктів комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають приватизації в 

2020-2021 роках, об’єкта приватизації – автомобіль ВАЗ 2121. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

9. /1742. Про внесення змін до рішення XLVI сесії Олевської міської ради 

VII скликання від 07.11.2019 року № 1340 «Про надання дозволу на 

списання з балансу Олевської міської ради транспортних засобів» 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

10. /1743. Про внесення  змін до рішення VІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 30.03.2017 року № 86 «Про прийняття до спільної 

власності Олевської міської ради на баланс від сільських, селищних рад 

активів, всіх майнових прав та обов’язків». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

11. /1744. Про надання дозволу на передачу основних засобів з балансу 

Олевської міської ради на баланс та в оперативне управління відділу 

культури Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

12. Про прийняття майна на баланс Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

13. /1745. Про продовження терміну дії договорів оренди об’єктів 

нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

14. /1746. Про надання дозволу КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради на продовження терміну дії договору 

оренди об’єкта нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 



15. Про передачу товарно-матеріальних цінностей з балансу Олевської 

міської ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської 

ради. 

Інформує: Курбеко А.С. – директор центру художньо-естетичного 

творчості учнівської молоді. 

 

16. Про розроблення детального плану території земельних ділянок ДП 

«Олевськторф» ДП «Житомирторф» в  м. Олевськ Житомирської області. 

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

17. /1747. Про затвердження додаткового списку до розподілу земельних 

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

(пай), надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок. 

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

 

18. /1748. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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

 

19. /1749. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) для ведення лісового 

господарства і пов’язаних з ним послуг з метою передачі їх в постійне 

користування. 

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

 

20. /1750. Про поновлення терміну дії договору оренди землі та внесення 

змін до договору оренди земельної ділянки комунальної власності. 

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

 

21. Про прийняття (повернення) земельної ділянки у комунальну власність.  

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

 

22. /1751. Про надання дозволу  на розроблення проєкту землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності  з метою отримання 

її у постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 

закладів культурно-просвітницького обслуговування. 

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

 

23. /1752. Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської ради. 

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

 



24. /1753. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення. 

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

 

25. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності.  

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

 

26.  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

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

 

27. /1754. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі її в користування на умовах оренди. 

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

 

28. /1755. Про розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення та передачі у користування на умовах оренди. 

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

 

29. /1756. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

30. /1757. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

 

31. /1758. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового  

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

індивідуального  садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

 

32. /1759. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 



власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 

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

 

33. /1760. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, з метою зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність для ведення особистого селянського господарства. 

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

34. /1761. Про затвердження технічної документації з землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності.  

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

 

35. /1762. Про вилучення земельних ділянок та надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з 

метою передачі безоплатно у власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

 

36. /1763. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі у 

користування на умовах оренди. 

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

 

37. /1764. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

часткову власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

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

 

38. /1765. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, метою зміни цільового призначення. 

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

  

39. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок  комунальної власності та затвердження умов продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах).  

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

 

40. /1766. Про встановлення пільги на оплату за користування соціальним 

житлом 



Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

41. /1767. Про реорганізацію (перетворення) методичного кабінету 

відділу о світи, молоді та спорту Олевської міської ради.  

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

Олевської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної  територіальної громади за І 

півріччя 2020 року.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1735 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади на 2020 рік. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1736 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

жителям громади. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1737 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про відкриття додаткової групи та затвердження 

Статуту Копищенського дошкільного навчального закладу у новій 

редакції. 

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

Олевської міської ради. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1738 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін та доповнень до Програми 

економічного і соціального розвитку Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1739 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу на виконання робіт. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 
 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1740 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 7. Про надання дозволу на розстрочення сплати рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1741 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про виключення з переліку об’єктів комунальної 

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, що 

підлягають приватизації в 2020-2021 роках, об’єкта приватизації – 

автомобіль ВАЗ 2121. 



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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 16 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 0 

 

СЛУХАЛИ: 9.  Про внесення змін до рішення XLVI сесії Олевської 

міської ради VII скликання від 07.11.2019 року № 1340 «Про надання 

дозволу на списання з балансу Олевської міської ради транспортних 

засобів». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1742 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення  змін до рішення VІ сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 30.03.2017 року № 86 «Про прийняття 

до спільної власності Олевської міської ради на баланс від сільських, 

селищних рад активів, всіх майнових прав та обов’язків». 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1743 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про надання дозволу на передачу основних засобів з 

балансу Олевської міської ради на баланс та в оперативне 

управління відділу культури Олевської міської ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 



                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1744 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про прийняття майна на баланс Олевської міської 

ради. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 14 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 3 

                   «Не голосували» - 1 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про продовження терміну дії договорів оренди 

об’єктів нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1745 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про надання дозволу КНП «Олевський Центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради на 

продовження терміну дії договору оренди об’єкта нерухомості. 

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

транспорту, туризму, інвестицій та комунальної власності. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1746 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про передачу товарно-матеріальних цінностей з 

балансу Олевської міської ради на баланс відділу освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради. 

Інформує: Курбеко А.С. – директор центру художньо-естетичного 

творчості учнівської молоді. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 



        Голосували: «За»       - 15 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 1 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про розроблення детального плану території 

земельних ділянок ДП «Олевськторф» ДП «Житомирторф» в  м. 

Олевськ Житомирської області. 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 8 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 5 

                   «Не голосували» - 5 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про затвердження додаткового списку до розподілу 

земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на 

земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1747 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1748 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  ділянок комунальної власності в натурі (на місцевості) 



для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг з метою 

передачі їх в постійне користування. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1749 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про поновлення терміну дії договору оренди землі та 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки комунальної 

власності. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1750 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про прийняття (повернення) земельної ділянки у 

комунальну власність.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 17 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання дозволу  на розроблення проєкту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності  з метою отримання її у постійне користування для 

будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1751 додається/ 

 



СЛУХАЛИ: 23. Про внесення змін у рішення сесій Олевської міської 

ради. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1752 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 24 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1753 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 16 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 1 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

        Голосували: «За»       - 16 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 2 

                   «Не голосували» - 0 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки з метою передачі її в користування на 

умовах оренди. 

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



 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1754 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 28. Про розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у користування на умовах оренди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 1 

 /Рішення № 1755 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 29. Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1756 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 



          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1757 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 31. Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для індивідуального  садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1758 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 32. Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1759 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 33. Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, з метою зміни цільового призначення 

та передачі безоплатно у власність для ведення особистого 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 



                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1760 додається/ 
 

СЛУХАЛИ: 34. Про затвердження технічної документації з 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1761 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 35. Про вилучення земельних ділянок та надання дозволу 

на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок з метою передачі безоплатно у власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1762 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 36. Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі у користування на умовах оренди. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1763 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 37. Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у спільну часткову власність для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1764 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 38. Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, метою зміни цільового призначення. 

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

  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1765 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 39. Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  комунальної власності та 

затвердження умов продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах).  
Інформує: Біленець Н.І. – начальник управління земельних відносин. 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято 

        Голосували: «За»       - 15 

         «Проти»       - 1 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 2 

 

СЛУХАЛИ: 40. Про встановлення пільги на оплату за користування 

соціальним житлом. 

Інформує: Ніколайчук О.В. – заступник міського голови. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 18 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 1 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1766 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 41. Про реорганізацію (перетворення) методичного 

кабінету відділу о світи, молоді та спорту Олевської міської ради.  



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

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню. 

        Голосували: «За»       - 19 

         «Проти»       - 0 

          «Утримались»  - 0 

                   «Не голосували» - 0 

 /Рішення № 1767 додається/ 

 

 

 

Міський голова       Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1735 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної  

громади за І півріччя 2020 року  

  

        Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу міської ради 

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

та пункту 23 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

 ВИРІШИЛА: Затвердити  звіт  про  виконання  міського  бюджету  Олевської 

міської об’єднаної  територіальної громади за  І півріччя 2020 року (додається) 

по доходах в сумі 141 224 309,77 грн., по видатках – 142 237 972,74 грн., по 

фінансуванню -1 013 662,97 грн., у тому числі: 

  

       по загальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 136 815 388,09 грн.; 

- видатки у сумі 131 318 147,96 грн.; 

- фінансування у сумі 5 497 240,13 грн.  

 

       по спеціальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 4 408 921,68 грн.; 

- видатки у сумі 10 919 824,78 грн.; 

- фінансування у сумі  -6 510 903,10 грн.  

 

Міський голова                                                    Олег ОМЕЛЬЧУК 

  

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


                                                                              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1736 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про внесення змін до міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної   

територіальної громади на 2020 рік 

 

(06513000000) 

код бюджету 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

          1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.12.2019  року №1424 „Про 

міський бюджет Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік ”, від 20.02.2020 року №1518 «Про внесення змін до міського бюджету 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 

20.03.2020 року №1577 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»,  від 21.05.2020 року 

№1628 «Про внесення змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік», від 12.06.2020 року №1674 «Про внесення 

змін до міського бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік», від 14.07.2020 року №1709 «Про внесення змін до міського 

бюджету Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», а 

саме: 

1.1. В підпункті 1 пункту 1 цифри 264 111 822 гривень, 254 769 472 

гривень, 9 342 350 гривень  замінити,  відповідно, цифрами 264 151 822 

гривень, 254 784 472 гривень, 9 367 350 гривень. 

          1.2. В підпункті 2 пункту 1 цифри 277  635  807 гривень, 247 207 637 

гривень, 30 428 170 гривень замінити,  відповідно, цифрами 277  675  807 

гривень, 247 211 637 гривень, 30 464 170 гривень. 

  1.3. Підпункт 3  пункту 1 викласти у такій редакції: «3) Установити в 

цілому профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 7 572 835 гривень 

згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 14 239 474 

гривень напрямком використання якого визнати передачу коштів із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

   - дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6 666 639 гривень, 

джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів 

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


міського бюджету, у т.ч. за рахунок залишку коштів міського бюджету у  сумі 

4 781 000 гривень, залишку освітньої субвенції – 1 885 639 гривень. 

1.4. Підпункт 4 пункту 1 викласти в такій редакції: «4) Установити в 

цілому дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 21 096 820 

гривень. (додаток 2) джерелами покриття якого визначити: 

           - надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  14 239 474   гривень; 

           - запозичення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх 

запозичень від Північної Екологічної Фінансової корпорації (НЕФКО)  в сумі 8 

750 000 гривень; 

- використання залишків коштів спеціального фонду міського бюджету, 

які виникли станом на 01.01.2020 року у сумі 391 000 гривень, в тому числі: від 

надходжень до бюджету розвитку міського бюджету – 391000 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      2 283 654 

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО)».   

1.5.  У пункті  6 цифри 22 888 585 гривень   замінити відповідно цифрами 

22 896 225 гривень. 

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

          3. Додатки № 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції.   

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

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

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК  



                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1737 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до 

«Програми соціального захисту населення Олевської об'єднаної територіальної 

громади на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням  І сесії Олевської міської 

ради   VІІ скликання, враховуючи висновок постійної комісії з питань 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати право відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради на 

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

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

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

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

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

 ******за укладений контракт з ЗСУ в 2020 році – 10000,00 гривень; 

 ****** на лікування – 2000,00 гривень; 

 ******на лікування  – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 2000,00 гривень;  

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 2000,00 гривень; 

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування   – 3000,00 гривень; 

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

 ******за укладений контракт із ЗСУ в 2020 році – 10 000,00 гривень;  

 ******на лікування чоловіка – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування– 3000,00 гривень. 

 ******на лікування дитини – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування (забезпечення калоприймачами) – 5000,00 

гривень; 

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



 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******за укладений контракт із ЗСУ в 2020 році – 10 000,00 гривень; 

 ******на лікування дитини – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 2000,00 гривень; 

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

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

 ******на лікування – 3000,00 гривень; 

 ******на лікування – 3000,00 гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Олег 

ОМЕЛЬЧУК  



                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1738 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про відкриття додаткової групи та затвердження 

Статуту  Копищенського дошкільного навчального 

закладу у новій редакції 
 

       Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

охорону дитинства», на підставі клопотання завідуючої Копищенського ДНЗ 

Невойт О.Г. від 22 липня 2020 року, з метою створення додаткових місць в 

дошкільному навчальному закладі відповідно до звернень батьків, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відкрити з 01.09.2020 року додаткову групу на базі Копищенського 

дошкільного навчального закладу. 

2. Затвердити Статут Копищенського дошкільного навчального закладу у 

новій редакції (додається). 

3. Завідувачці Копищенського дошкільного навчального закладу провести 

державну реєстрацію Статуту дошкільного навчального закладу 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

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

відповідно до кошторисних призначень. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Осипчука Якова. 

 

 

 

Міський голова       Олег ОМЕЛЬЧУК  



Погоджено                                                               Затверджено 

Відділ освіти, молоді та спорту                                Олевської міської ради                                       

           Рішенням LVIІ сесії 

_________В.П.Левченко        Олевської міської радіи VІІ                                           

від __________2020року         скликання від 13.08.2020 року № 1738 

 

 

 
 

СТАТУТ 

Копищенський  

дошкільний  навчальний заклад 

(нова редакція)  



I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Повна назва закладу – Копищенський  дошкільний навчальний заклад, 

комунальної власності Олевської міської ради, скорочено – Копищенський 

ДНЗ. 

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 11010 Житомирська область , 

Олевський район, с. Копище, вул.Партизанська , 50 б. 

  

1.3. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Положенням 

про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 

305, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом та положенням. 

1.4. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у 

нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, 

розумового і духовного розвитку. 

1.5. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я 

дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. 

2.1. Засновник дошкільного закладу : Олевська міська рада. 

   Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного 

закладу, його матеріально- технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з 

обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщення, їх 

господарське облаштування, харчування та медичне обслуговування дітей. 

2.2. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та 

даним статутом. 

2.3. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за: 

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

"Про дошкільну освіту"; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T106000.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012628.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP030305.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP030305.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012628.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012628.html


забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, 

рівня і обсягу; 

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази. 

2.4.  Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними 

особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

2.5. Ліквідація чи реорганізація дошкільного навчального закладу проводиться 

відповідно до чинного законодавства. 

IIІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

3.1. Заклад розрахований на 45 місць. 

3.2. Групи комплектуються за  різновіковими ознаками. 

3.3. У дошкільному закладі функціонує дві групи загального розвитку. 

3.4. Дошкільний заклад має групу з короткотривалим режимом перебування 

дітей. 

3.5. Наповнюваність груп дітьми становить 15 - 20 дітей. 

3.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред'явити: 

 - заяву батьків або осіб, які їх замінюють про зарахування дитини до 

дошкільного закладу; 

-медичну довідку про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що 

дитина  може  відвідувати  дошкільний  навчальний  заклад; 

- довідку сімейного лікаря про епідеміологічне оточення;  

- свідоцтво про народження дитини; 

- посвідчення потерпілої дитини від ЧАЄС. 

3.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної та 

комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного 

лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній 

період (75 днів). 

3.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись: 

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає 

можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу. 

3.9. Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально – педагогічний 

патронат сімїз метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку, які не відвідують ДНЗ та надання консультаційної допомоги 

сімї. Діти, які перебувають у ДНЗ під соціально – педагогчним патронатом 

буруться на облік у цьому закладі. 

IV. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 



4.1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним  робочим тижнем з 

перебуванням дітей протягом 4 годин. Вихідні дні : субота, неділя, святкові 

тощо. 

4.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 8.30 год до 15.00год. 

4.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: з 9.00год до 13.00год. 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У 

ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

5.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 

31 травня наступного року. 

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі 

проводиться оздоровлення дітей. 

5.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, 

який складається на навчальний рік та період оздоровлення. 

5.3. План роботи державного та комунального навчального закладу 

схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником 

дошкільного закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою 

відділом освіти, молоді і спорту Олевської міської ради. 

5.4. У дошкільному закладі (групі) визначена  українська  мова  навчання і 

виховання дітей. 

5.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється  

відповідно до чинних програм. 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

6.1 Дошкільний навчальний заклад працює з короткотривалим режимом роботи 

без організації харчування. 

VІI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ 

ЗАКЛАДІ 

7.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом 

охорони здоров'я на безоплатній основі 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради. 

7.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому 

числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, 

фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, 



дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю 

харчування. 

7.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для 

роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

VІII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

8.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти 

дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, 

медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки або особи, які їх 

замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної 

освіти. 

8.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та 

морального заохочення: нагородження грамотою. 

8.3 .Права дитини у сфері дошкільної освіти: 

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди 

її здоров'ю, моральному та духовному розвитку; 

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю 

дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її 

гідності; 

- здоровий спосіб життя. 

 Права батьків або осіб, які їх замінюють: 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу; 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, 

виховання і навчання своїх дітей; 

- брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та 

зміцненні матеріально-технічної бази закладу; 

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; 

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді; 

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 



- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності 

або хвороби дитини; 

- слідкувати за станом здоров'я дитини; 

-  інші права, що не суперечать законодавству України. 

8.4.  На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається 

особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність 

та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати 

професійні обов'язки. 

8.5.  Трудові відносини регулюються законодавством України про 

працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими 

нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

8.6. Педагогічні працівники мають право: 

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з 

дітьми; 

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу; 

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо; 

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, 

пошукову роботу; 

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу; 

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства; 

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством; 

- на захист професійної честі та власної гідності; 

- інші права, що не суперечать законодавству України. 

8.7. Педагогічні працівники зобов'язані: 

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи 

трудового договору; 

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати 

гідність дитини та її батьків; 
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- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм 

експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та 

психологічного насильства; 

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з 

підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, 

загальнополітичної культури; 

- виконувати накази та розпорядження керівництва; 

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України. 

8.8. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного 

закладу завідуючим. 

8.9. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження 

життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством. 

8.10. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону 

України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди 

 два рази на рік в КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради. 

8.11. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка 

здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 

Міністерством освіти і науки України. 

8.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила 

внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових 

обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами 

атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до 

чинного законодавства. 

IХ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

9.1. Дошкільний навчальний заклад підпорядкований відділу освіти, молоді та 

спорту Олевської міської ради. 

 

9.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його 

завідувач (директор), який призначається і звільняється з посади  відділом 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради за погодженням Олевської 

міської ради з дотриманням чинного законодавства. 
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Керівник дошкільного закладу: 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом 

України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти 

у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу; 

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших 

органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

дошкільного закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та 

збереження матеріально-технічної бази закладу; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх 

виконання; 

- затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) 

дошкільного закладу; 

- контролює організацію медичного обслуговування дітей; 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові 

інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

працівників; 

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, 

виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, 

здібностям і потребам; 

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує 

творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів; 

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють; 

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-

господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах 

(конференціях) колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють. 

9.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі - педагогічна 

рада. 

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні 

працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови 

батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути 

представники громадських організацій, педагогічні працівники 

загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. 
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Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом. 

Педагогічна рада закладу: 

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі 

та приймає відповідні рішення; 

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, 

передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних 

працівників. 

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб 

дошкільного закладу. 

Кількість засідань педагогічної ради становить  не менше 4-х на рік. Для 

організації обміну досвідом навчально-виховної роботи вихователі сільських 

малокомплектних дошкільних закладів можуть входити до територіальних 

педагогічних рад на базі однієї зі шкіл  та РМК. 

9.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу 

закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного 

разу на рік. 

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу - 2, 

батьків- 3. 

Термін їх повноважень становить один рік. 

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від 

загальної кількості присутніх. 

Загальні збори: 

- приймають Статут, зміни і доповнення; 

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни 

її повноважень; 

- заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з 

питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або 

відкритого голосування; 

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-

господарської діяльності дошкільного закладу; 



- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного 

закладу. 

9.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу (у 

малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати 

загальні збори). 

Кількість засідань ради визначається за потребою. 

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь 

не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, 

засновники, спонсори та інші). 

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає 

питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення 

матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників 

навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної 

освіти батьків; 

9.6. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада орган самоврядування, 

який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, 

установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою 

залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу. 

Піклувальна рада (у складі 3 осіб) створюється за рішенням загальних зборів 

або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на 

загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. 

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її 

засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх 

доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. 

Основними завданнями піклувальної ради є: 

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, 

організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, 

спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі; 

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, 

корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного 

закладу; 

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного 

закладу; 



- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону 

життя та здоров'я учасників навчально-виховного процесу; 

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного 

закладу; 

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників; 

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та дошкільним закладом; 

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного 

процесу. 

X. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

10. Копищенському дошкільному навчальному закладу надано в користуввання 

приміщення  загальною площею 170,43 кв.., з них  групові та ігрові кімнати  

113,68 кв. в приміщенні Копищенського будинку культури. 

XІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

11.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти: 

- засновника (власника); 

- відповідних бюджетів (для державних і комунальних закладів) у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування; 

- батьків або осіб, які їх замінюють; 

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб. 

 11.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником(и) має право: 

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб; 

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним 

особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством. 

11.3. Статистична звітність письмова  про діяльність дошкільного закладу 

здійснюється відповідно до законодавства. 

11.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному 

закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами 

Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої 

влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади. 

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через 

централізовану бухгалтерію. 

XІI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

12.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є 

державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки України. 

12.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо 

змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти, молоді 

та спорту Олевської міської ради. 



12.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-

виховним процесом встановлюється засновником дошкільного навчального  

закладу Олевською міською радою. 

 

Міський голова       Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

                        
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1739 

LVІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 
Про внесення змін та доповнень до Програми  

економічного і соціального розвитку Олевської  

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік  
 

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

Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», рішення LI сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 20.02.2020 року №1527 «Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та враховуючи висновки 

постійної комісії міської ради з питань планування фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести  зміни та доповнення до таблиці «Основні напрямки та заходи 

розвитку Олевської міської об’єднаної територіальної громади та шляхи їх 

реалізації у 2020 році» Програми економічного і соціального розвитку 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, а саме: 

1.1. Доповнити розділ 7 «Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» пунктом 119 «Капітальний ремонт 

приміщень, огорожі та благоустрій території ЦРД №2 «Сонечко» за адресою: 

вул. Свято-Миколаївська, 57-А, м. Олевськ, Житомирської області, 

кошторисною вартістю 850 000,00 грн. (вісімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 

копійок)»; 

1.2. Доповнити розділ 7 «Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» пунктом 120 «Капітальний ремонт 

приміщень, огорожі та благоустрій території ЦРД №1 "Зірочка» за адресою: 

вул. Київська, 24, м. Олевськ, Житомирської області, кошторисною вартістю 

517 331,00 грн.  (п’ятсот сімнадцять тисяч триста тридцять одна гривня 00 

копійок)»; 



1.3. Доповнити розділ 7 «Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» пунктом 121 «Придбання комплекту 

обладнання для проведення досліджень методом ІФА (імуноферментного 

аналізу) для комунального некомерційного підприємства «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради на суму 243 500,00 грн. (двісті сорок три тисячі 

п’ятсот гривень 00 копійок)»; 

1.4. Доповнити розділ 7 «Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» пунктом 122 «Придбання діагностичного 

обладнання (фіброгастроскопу) для комунального некомерційного 

підприємства «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради на суму 

756 500,00 грн. (сімсот п’ятдесят шість тисяч п’ятсот гривень 00 копійок)»; 

1.5.Доповнити розділ 7«Поліпшення матеріально-технічної бази закладів 

освіти, медицини, культури» пунктом 123 «Виготовлення проектно-

кошторисної документації «Капітальний ремонт (заходи енергозбереження) 

будівлі Хочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна, 1 в с.Хочине, 

Олевського району Житомирської області» на суму 30 000,00 грн. (тридцять 

тисяч гривень 00 копійок)»; 

1.6. Доповнити розділ 7 «Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» пунктом 124 «Придбання меблів, 

портативної музичної колонки, двох принтерів для Перганської ЗОШ І-ІІ 

ступенів по вул. Сидоренка, 3 в с.Перга, Олевського району Житомирської 

області» на суму  25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок)»; 

1.7. Доповнити розділ 7«Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини,культури» пунктом 125 «Виготовлення проектно-

кошторисної документації «Капітальний ремонт ФП с.Перга за адресою: вул. 

Геологів, 5, с.Перга, Олевського району, Житомирської області» на суму 

32 000,00 грн. (тридцять дві тисячі гривень 00 копійок)»; 

1.8. Доповнити розділ 7«Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» пунктом 126 «Виконання будівельних 

робіт «Капітальний ремонт ФП с.Перга за адресою: вул. Геологів,5, с.Перга, 

Олевського району Житомирської області», відповідно до експертизи проектно-

кошторисної документації та матеріально технічне оснащення приміщення ФП 

с. Перга» на суму  921 000,00 грн. (дев’ятсот двадцять одна тисяча гривень 00 

копійок)»; 

1.9. Доповнити розділ 7 «Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» пунктом 127 «Виконання будівельних 

робіт «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с.Перга Олевського 

району Житомирської області (коригування)» на суму 1 054 508,00 грн. (один 

мільйон п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот вісім) гривень 00 копійок»; 

1.10. Доповнити розділ 7«Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» пунктом 128 «Виконання будівельних 

робіт «Капітальний ремонт  (заходи енергозбереження) будівлі Хочинської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільна,1 в с.Хочине, Олевського району 

Житомирськой області», відповідно до експертизи проектно-кошторисної 

документації  на суму 1 241 000,00 грн. (один мільйон двісті сорок одна тисяча) 

гривень 00 копійок»; 



1.11. Доповнити розділ 7 «Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» пунктом 129 «Виготовлення проектно-

кошторисної документації «Капітальний ремонт системи опалення будівлі та 

встановлення блочної котельні Юрівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 1 

в с. Юрове, Олевського району Житомирської області» на суму 32 000,00 грн. 

(тридцять дві тисячі) гривень 00 копійок»; 

1.12. Доповнити розділ 7 «Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» пунктом 130 «Придбання будівельних 

матеріалів та обладнання для здійснення поточного ремонту класу Юрівської 

ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 1 в с.Юрове, Олевського району, 

Житомирської області» на суму 49 900,00 грн. (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот) 

гривень 00 копійок»; 

1.13. Доповнити розділ 7 «Поліпшення матеріально-технічної бази 

закладів освіти, медицини, культури» пунктом 131 «Виконання будівельних 

робіт «Капітальний ремонт системи опалення будівлі та встановлення блочної 

котельні Юрівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 1 в с.Юрове, 

Олевського району Житомирської області», відповідно до експертизи проектно-

кошторисної документації на суму 318 000,00 (триста вісімнадцять тисяч)  

гривень 00 копійок»; 

1.14. Доповнити розділ 8 «Збереження національних традицій та 

культурної спадщини» пунктом 4 «Виготовлення проектно-кошторисної 

документації «Реконструкція будівель та споруд (Бабина гора) м. Олевськ, вул. 

Січових Стрільців, 29-а» на суму 200 000,00 грн. (двісті тисяч) гривень 00 

копійок»; 

1.15. Доповнити розділ 8 «Збереження національних традицій та 

культурної спадщини» пунктом 5 «Виконання будівельних робіт 

«Реконструкція будівель та споруд (Бабина гора) м. Олевськ, вул. Січових 

Стрільців, 29-а» на суму 2 000 000,00 грн. (два мільйони) гривень 00 копійок»; 

1.16. Доповнити розділ 8 «Збереження національних традицій та 

культурної спадщини» пунктом 6 «Придбання реактивів для обробки 

стародавнього човна-довбанки» на суму 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч) 

гривень 00 копійок». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин 

Олександра Ніколайчука та на постійну комісію міської ради з питань 

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

Шевчук). 

 

 

Міський  голова                                              Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1740 

LVІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 
Про надання дозволу 

на виконання робіт 
 

З метою покращення добробуту та соціальної інфраструктури Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, поліпшення матеріально-технічної 

бази закладів освіти, медицини та культури, відповідно до ст. ст. 26, 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням LVІI 

сесії Олевської міської ради VII скликання від 13.08.2020 року №1739 «Про 

внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішенням виконавчого 

комітету Олевської міської ради від 31.07.2020 року №106 «Про надання 

дозволу на укладення угод про соціальне партнерство» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «ЦФР ГРУП» на 

виконання робіт, а саме: 

- «Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт (заходи енергозбереження) будівлі Хочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

по вул. Шкільна, 1 в с.Хочине, Олевського району Житомирської 

області» на суму 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок)»; 

- «Виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт  (заходи 

енергозбереження) будівлі Хочинської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. 

Шкільна,1 в с.Хочине, Олевського району Житомирськой області», 

відповідно до експертизи проектно-кошторисної документації  на суму 

1 241 000,00 грн. (один мільйон двісті сорок одна тисяча) гривень 00 

копійок». 

2. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Пержанська рудна 

компанія» на виконання робіт, а саме: 

- «Придбання меблів, портативної музичної колонки, двох принтерів для 

Перганської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Сидоренка, 3 в с.Перга, 



Олевського району Житомирської області» на суму  25 000,00 грн. 

(двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок)»; 

- «Капітальний ремонт ФП с.Перга за адресою: вул. Геологів, 5, с.Перга, 

Олевського району, Житомирської області» на суму 32 000,00 грн. 

(тридцять дві тисячі) гривень 00 копійок»; 

- «Капітальний ремонт ФП с.Перга за адресою: вул. Геологів,5, с.Перга, 

Олевського району Житомирської області», відповідно до експертизи 

проектно-кошторисної документації та матеріально технічне оснащення 

приміщення ФП с. Перга» на суму  921 000,00 грн. (дев’ятсот двадцять 

одна тисяча гривень 00 копійок)»; 

- «Виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення с.Перга Олевського району Житомирської 

області (коригування)» на суму 1 054 508,00 грн. (один мільйон 

п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот вісім гривень 00 копійок)». 

3. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Титан-апатитова 

група» на виконання робіт, а саме: 

- «Капітальний ремонт системи опалення будівлі та встановлення 

блочної котельні Юрівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 1 в с. 

Юрове, Олевського району Житомирської області» на суму 32 000,00 

грн. (тридцять дві тисячі гривень 00 копійок)»; 

- «Придбання будівельних матеріалів та обладнання для здійснення 

поточного ремонту класу Юрівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 

1 в с.Юрове, Олевського району, Житомирської області» на суму 49 

900,00 грн. (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок)»; 

- «Капітальний ремонт системи опалення будівлі та встановлення 

блочної котельні Юрівської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Шкільна, 1 в 

с.Юрове, Олевського району Житомирської області», відповідно до 

експертизи проектно-кошторисної документації на суму 318 000,00 

(триста вісімнадцять тисяч  гривень 00 копійок)». 

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

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

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з питань економічного розвитку, інвестицій та земельних відносин 

Олександра Ніколайчука та на постійну комісію міської ради з питань 

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

Шевчук). 

 

 

Міський  голова                                              Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1741 

LVІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про надання дозволу на розстрочення сплати  

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 

 

 Розглянувши лист тимчасово виконуючого обов’язки директора 

Державного підприємства «Білокоровицьке лісове господарство» Колодяжного 

В’ячеслава Володимировича, керуючись Податковим кодексом України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Державному підприємству «Білокоровицьке лісове 

господарство» на розстрочення сплати рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів терміном на 2 (два) місяці (серпень-вересень 

2020 року) на суму 1 154 267,68 грн. (один мільйон сто п’ятдесят чотири тисячі 

двісті шістдесят сім гривень 68 копійок). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (Юрій Шевчук). 

 

 

 

Міський голова             Олег ОМЕЛЬЧУК 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1742 

LVIІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про внесення змін до рішення XLVI сесії Олевської 

міської ради VII скликання від 07.11.2019 року № 1340 

«Про надання дозволу на списання з балансу Олевської 

міської ради транспортних засобів» 

 

З метою забезпечення ефективного використання майна,  відповідно до 

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

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 08.11.2007року № 1314 «Про затвердження Порядку 

списання об'єктів державної власності», національного положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку в держаному секторі 121 «Основні засоби» 

(затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 року № 

1202), рішення XXXI сесії Олевської міської ради VII скликання від 06.09.2018 

року № 749 «Про затвердження Положення «Про порядок списання, 

безоплатної передачі майна, яке належить до комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади», рішення XLVI сесії Олевської 

міської ради VII скликання від 07.11.2019 року № 1340 «Про надання дозволу 

на списання з балансу Олевської міської ради транспортних засобів» та 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

містобудування, будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

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

від 07.11.2019 року № 1340 «Про надання дозволу на списання з балансу 

Олевської міської ради транспортних засобів», виключивши пункт 3: 

автомобіль ВАЗ 21150, рік випуску – 2005, реєстраційний номер – АМ7809АС, 

заводський номер – ХТА21150064106873, паспортний номер – РСА№296980, 

первісна вартість – 47 810,45 грн. (сорок сім тисяч вісімсот десять гривень 45 

копійок), оціночна вартість – 31 345,00 грн. (тридцять одна тисяча триста сорок 

п’ять гривень 00 копійок) з додатку до даного рішення.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Віктор Осипчук). 
 



Міський голова                                                                               Олег ОМЕЛЬЧУК 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1743 

LVІІ сесія                          VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 
 

Про внесення  змін до рішення VІ сесії Олевської міської ради  

VІІ скликання від 30.03.2017 року № 86 «Про прийняття до  

спільної власності Олевської міської ради на баланс від сільських,  

селищних рад активів, всіх майнових прав та обов’язків» 

 

 В зв’язку з допущеними неточностями, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», рішенням VІ сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 30.03.2017 року № 86 «Про прийняття до спільної власності 

Олевської міської ради на баланс від сільських, селищних рад активів, всіх 

майнових прав та обов’язків» та враховуючи висновок постійної комісії міської 

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

розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

30.03.2017 року № 86 «Про прийняття до спільної власності Олевської міської 

ради на баланс від сільських, селищних рад активів, всіх майнових прав та 

обов’язків», замінивши слова «прийняти на баланс до спільної власності 

територіальної громади Олевської міської ради» словами «прийняти у 

комунальну власність та на баланс Олевської міської об`єднаної  територіальної 

громади». 

2. Прийняти у комунальну власність та на баланс Олевської міської об`єднаної 

територіальної громади об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки під 

ними, що визначені рішенням сесії міської ради, згідно п.1 цього рішення.  

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

питань планування, фінансів, бюджету  та соціально-економічного розвитку 

(Юрій ШЕВЧУК). 

 

Міський голова                            Олег ОМЕЛЬЧУК  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1744 

LVІІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про надання дозволу на передачу основних засобів 

з балансу Олевської міської ради на баланс та в  

оперитивне управління відділу культури Олевської міської ради 

 

З метою оптимізації та ефективного використання матеріально-технічної 

бази Олевської міської ради, керуючись ст. ст. 26, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», а також враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань містобудування, 

будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства, комунальної 

власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на передачу основних засобів з балансу Олевської міської ради 

на баланс та в оперативне управління відділу культури Олевської міської ради, 

згідно з додатком. 

2. Здійснити процедуру передачі та оформити акти приймання-передачі, у 

відповідності до чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва та сфери послуг (Віктор Осипчук). 

 

 

Міський голова                                                                               Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

Додаток  

                  до рішення LVІІ сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 13.08.2020 року №1744 

«Про надання дозволу на передачу основних засобів 

з балансу Олевської міської ради на баланс та в  

постійне користування відділу культури Олевської міської ради» 

 

 

 

 

 

Перелік основних засобів, що передаються з балансу Олевської міської ради на 

баланс та в постійне користування відділу культури Олевської міської ради 

№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 
Назва об’єкта 

Місцезнаходження 

об’єкта 

Рік випуску 

(побудови) 

Первісна 

вартість, 

грн. 

Знос, грн. 

1 101314280 
Будівля 

столярного цеху 

м. Олевськ, вул. 

Січових Стрільців, 29А 
1957 42 410,00 38606,5 

2 101314281 
Складське 

приміщення 

м. Олевськ, вул. 

Січових Стрільців, 29А 
1994 4 799,00 4709,85 

3 101334282 
Електролінія 

(столярний цех) 

м. Олевськ, вул. 

Січових Стрільців, 29А 
1980 3 057,00 3057,0 

4 101314212 
Туалет 

деревяний 

м. Олевськ, вул. 

Січових Стрільців, 29А 
2012 5728,00 2146,2 

5 101357665 

Археологічна 

пам’ятка 

(колодязь) 

м. Олевськ, вул. 

Січових Стрільців 
2019 82 697,66 0 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1745 

LVIІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про продовження терміну дії 

договорів оренди об’єктів нерухомості 

 

 Розглянувши заяву фізичної особи Єгорова Сергія Олександровича від 

23.07.2020 року, заяву фізичної особи Біленької Світлани Іллівни від 23.07.2020 

року щодо продовження дії договору оренди, керуючись ст. 26, 42, 60 Закону 

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

державного та комунального майна», Порядком 

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 

та сфери послуг, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити термін дії договорів оренди майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської ради, а саме: 

- договору оренди майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради Житомирської області від 24.11.2017 року № 15, нежитлового приміщення на 

першому поверсі двоповерхової будівлі, загальною площею 4,4 м
2
, за адресою: вул. 

Княгині Ольги, 1, м. Олевськ, Житомирської області з фізичною особою Єгоровим 

Сергієм Олександровичем, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 

встановленої на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої договором, 

що продовжується, шляхом укладання Додаткової угоди; 

- договору оренди майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради Житомирської області від 02.05.2018 року № 33, нежитлового приміщення на 

першому поверсі двоповерхової будівлі, загальною площею 9,0 м
2
, за адресою: вул. 

Княгині Ольги, 1, м. Олевськ, Житомирської області з фізичною особою Єгоровим 

Сергієм Олександровичем, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 

встановленої на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої договором, 

що продовжується, шляхом укладання Додаткової угоди; 

- договору оренди майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради Житомирської області від 24.11.2017 року № 16, приміщення в нежитловій 

будівлі, загальною площею 22,9 м
2
, за адресою: вул. Малікова, 48-а, с. Хочине, 

Олевського району, Житомирської області з фізичною особою-підприємцем 



 

Біленькою Світланою Іллівною, терміном на 2 роки 11 місяців, з орендною платою 

встановленої на рівні останньої місячної орендної плати, встановленої договором, 

що продовжується, шляхом укладання Додаткової угоди. 

2. Уповноважити міського голову підписати Додаткові угоди до договорів оренди 

майна, що належить до комунальної власності Олевської міської ради. 

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

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Віктор Осипчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                      Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1746 

LVIІ сесія                              VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про надання дозволу КНП «Олевський Центр  

первинної медичної допомоги» Олевської  

міської ради на продовження терміну дії  

договору оренди об’єкта нерухомості 

 

 Розглянувши лист головного лікаря КНП «Олевський Центр первинної 

медичної допомоги» Олевської міської ради Олени Вишневської від 23.07.2020 року 

№216/01-14 щодо продовження дії договору оренди нерухомого майна, відповідно 

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

«Про оренду державного та комунального майна», Порядку 

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва 

та сфери послуг, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл КНП «Олевський Центр первинної медичної допомоги»  

Олевської міської ради продовжити термін дії договору оренди майна, що належить 

до комунальної власності Олевської міської ради Житомирської області від 

01.08.2018 року № 11а, приміщення в нежитловій будівлі, загальною площею 20,3 

м
2
, за адресою: вул. Шевченка, 12-б, с.Жубровичі, Олевський район, Житомирської 

області з ФОП Романенко Оленою Михайлівною, терміном на 2 роки 11 місяців, з 

орендною платою, встановленою на рівні останньої місячної орендної плати, 

встановленої за договором, що продовжується, шляхом укладання Додаткової угоди, 

згідно вимог чинного законодавства. 

 

2. Надати дозвіл головному лікарю КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги» Олевської міської ради Олені Вишневській підписати Додаткову угоду 

до Договору, що продовжується. 

 

3. Надати копію підписаної та затвердженої Олевською міською радою Додаткової 

угоди в 5-денний термін, відділу економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради (Олег Ковальчук). 

 



 

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

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

господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери 

послуг (Віктор Осипчук). 

 

 

 

Міський голова                                                                      Олег ОМЕЛЬЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1747 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної  документації 

із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок 

       

Розглянувши заяви: 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******, 22, с.Сущани, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

- ******, який проживає за адресою: вул. ******, 6, с.Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

- ******, який проживає за адресою: вул. ******, 6, с.Калинівка, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******,20-а, с.Тепениця, Олевський р-

н, Житомирська область, рішення ХХХVІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 14.02.2019 року № 968 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва»; 

- ******, який проживає за адресою: вул. ім. ******, 31, м.Олевськ, 

Житомирська область; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******, 7, с.Білокоровичі, Олевський р-

н, Житомирська область; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******,20, с.Соснівка, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******,20, с.Соснівка, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******,77, с.Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

- ******, який проживає за адресою: вул. ******,7, с.Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська область; 



 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******,20, с.Кишин, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******,95, с.Воронківка, 

Вишгородський р-н, Київська область; 

- ******, який проживає за адресою: вул. ******,95, с.Воронківка, 

Вишгородський р-н, Київська область; 

- ******, яка проживає за адресою: пров. ******,9, м.Олевськ, Житомирська 

область; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******,3, с.Замисловичі, Олевський р-

н, Житомирська область; 

- ******, який проживає за адресою: вул. ******,80, с.Обище, Олевський р-н, 

Житомирська область; 

- ******, яка проживає за адресою: вул. ******,9, м. Олевськ, Житомирська 

область; 

- ******, який проживає за адресою: вул. ******,37, смт.Городниця, Новоград-

Волинський р-н, Житомирська  область; 

- розглянувши рішення LV сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

25.06.2020 року № 1696 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

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

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

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

- розглянувши рішення LІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

20.03.2020 року № 1594 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

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

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

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

9,16,17 Розділу 10 Перехідних положень Земельного кодексу України, статей 

26,55 Закону України «Про землеустрій», статей 1,2,3,5,9 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)» ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Полісся» на території Олевської міської об'єднаної територіальної 

громади Житомирської області за межами населених пунктів (додатковий 

список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

«Червона Зірка» на території Олевської міської об'єднаної територіальної громади за 

межами населених пунктів (додатковий список додається). 



 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

«ім.Кірова» на території Олевської міської об'єднаної територіальної громади за 

межами населених пунктів (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

«Україна» на території Олевської міської об'єднаної територіальної громади за 

межами населених пунктів (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

«Кишинський» на території Олевської міської об'єднаної територіальної громади за 

межами населених пунктів (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

«Червоний партизан» на території Олевської міської об'єднаної територіальної 

громади за межами населених пунктів (додатковий список додається). 

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

власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП 

«Олевське» на території Олевської міської об'єднаної територіальної громади  за 

межами населених пунктів (додатковий список додається). 

8. Надати дозвіл громадянам власникам сертифікатів на право на земельну частку 

(пай) замовити виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на 

території Олевської міської об'єднаної територіальної громади за межами населених 

пунктів відповідно до додаткового списку. 

9. Звернутись до Олевської РДА щодо припинення дії договорів оренди стосовно 

земельних ділянок: 

- кадастровий номер1824481300:07:000:0355; 

- кадастровий номер1824481300:07:000:0391; 

- кадастровий номер1824481300:07:000:0351; 

- кадастровий номер1824481300:07:000:0350; 

- кадастровий номер 1824487200:08:000:0173; 

- кадастровий номер1824487200:12:000:0396; 

- кадастровий номер 1824487200:13:000:0130; 

- кадастровий номер1824487200:12:000:0465; 

- кадастровий номер 1824487200:13:000:0131; 

- кадастровий номер1824487200:12:000:0468; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0839; 

- кадастровий номер1824484000:03:000:0484; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0838; 

- кадастровий номер1824484000:03:000:0487; 

- кадастровий номер 1824484000:08:000:0840; 

- кадастровий номер 1824484000:03:000:0482; 

- кадастровий номер 1824487200:13:000:0137; 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0509; 

- кадастровий номер 1824487200:13:000:0126; 



 

- кадастровий номер 1824487200:12:000:0452; 

- кадастровий номер1824487200:12:000:0461; 

- кадастровий номер 1824481300:07:000:0249;  

- кадастровий номер 1824481300:07:000:0250. 

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

Олевською міською радою з ТОВ «Лугинська зернова компанія» код ЄДРПОУ 

41519813, стосовно земельних  ділянок: 

- кадастровий номер1824482400:02:000:0563, загальною площею 1,2293 га; 

- кадастровий номер1824482400:02:000:0492, загальною площею 0,6667 га, 

розташованих на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

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

власності на земельну ділянку. 

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

загальною площею 0,6974  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,3743 га, 

кадастровий номер 1824486800:06:000:0583; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,3231 га, кадастровий 

номер1824486800:06:000:0121. 

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

загальною площею 1,9936  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,6380 га, 

кадастровий номер 1824481300:07:000:0355; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 1,3556 га, кадастровий 

номер1824481300:07:000:0391. 

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

загальною площею 1,9937  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,6380 га, 

кадастровий номер 1824481300:07:000:0351; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 1,3557 га, кадастровий 

номер1824481300:07:000:0350. 

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

загальною площею 1,8778, в т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0253 га, 

кадастровий номер 1824487200:10:000:0168, земельна ділянка (пасовища) площею 

0,8525 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0394. 

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

загальною площею 3,0578  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,2230 га, 

кадастровий номер 1824487200:08:000:0173; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 1,8348 га, кадастровий 

номер1824487200:12:000:0396. 

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

загальною площею 1,9744  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,8668 га, 

кадастровий номер 1824487200:13:000:0130; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 1,1076 га, кадастровий 

номер1824487200:12:000:0465. 

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

загальною площею 2,1576  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9049 га, 

кадастровий номер 1824487200:13:000:0131; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 1,2527 га, кадастровий 

номер1824487200:12:000:0468. 



 

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

загальною площею 1,293  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0192 га, 

кадастровий номер 1824484000:08:000:0839; 

земельна ділянка (кормові угіддя) площею 0,2738 га, кадастровий 

номер1824484000:03:000:0484. 

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

загальною площею 1,2581  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,9843 га, 

кадастровий номер 1824484000:08:000:0838; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,2738 га, кадастровий номер1824484000:03:000:0487. 

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

загальною площею 1,2965  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0203 га, 

кадастровий номер 1824484000:08:000:0840; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,2762 га, кадастровий номер 1824484000:03:000:0482. 

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

загальною площею 1,8122  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,8523 га, 

кадастровий номер 1824487200:13:000:0137; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 0,9599 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0509. 

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

загальною площею 1,896  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,2293 га, 

кадастровий номер 1824482400:02:000:0563; земельна ділянка (пасовища) площею 

0,6667 га, кадастровий номер 1824482400:02:000:0492. 

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

загальною площею 1,896  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,8523 га, 

кадастровий номер 1824487200:13:000:0126; земельна ділянка (пасовища) площею 

0,9599 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0452. 

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

(рілля) площею 0,9600 га, кадастровий номер1824487200:12:000:0461. 

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

загальною площею 1,9206  га, у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,5650 га, 

кадастровий номер 1824481300:07:000:0249; земельна ділянка (кормові угіддя) 

площею 1,3556 га, кадастровий номер 1824481300:07:000:0250. 

25 Виділити власникам спільної часткової власності земельної частки (паю) 

****** ½ (одну другу) частину та ******½ (одну другу) частину  в натурі  

земельну ділянку (рілля) площею 0,8521 га, кадастровий номер 

1824487200:13:000:0070. 

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

(рілля) площею 0,8765 га, кадастровий номер1824487200:13:000:0074. 

27. Рекомендувати громадянам здійснити державну  реєстрацію речового права на 

земельну ділянку згідно законодавства. 

28.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 



 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                                            Додаток 
                                                                                                           до рішення  LVІІ сесії Олевської міської ради  

                                                                                                           VІІ скликання від 13.08.2020 року №   1747 

                                                                                                          «Про затвердження додаткового списку до  

                                                                                                       розподілу  земельних часток (паїв) 

                                                                                                       між власниками сертифікатів на право 

                                                                                                       на земельну частку (пай) та надання дозволу на 

                                                                                                       виготовлення технічної документації із 

                                                                                                       землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

                                                                                                       меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

                                                                                                       для ведення товарного сільськогосподарського  

                                                                                                       виробництва та виділення в натурі земельних   

                                                                                                       ділянок» 

 

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

Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт
а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-306, 

кормові 

угіддя – 

90 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 
Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище, ім’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-360, 

кормові 

угіддя – 

360 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-362, 

кормові 

угіддя – 

362 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-384, 

кормові 

угіддя – 

384 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 

 

 
Додатковий список 

до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «ім.Кірова» на території 
Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-487, 

кормові 

угіддя – 

487 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 
Додатковий список 

до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Україна» на території 
Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-136, 

кормові 

угіддя – 

136 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-502, 

кормові 

угіддя – 

502 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-501, 

кормові 

угіддя – 

501 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-547, 

кормові 

угіддя – 

548 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-516, 

кормові 

угіддя – 

518 

6. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-358, 

кормові 

угіддя – 

510 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 
Додатковий список 

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

території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 
п/

п 

Прізвище, ім’я 
по батькові 

Дата 
народження 

Місце проживання Серія № 
паспорта 

Дата 
видачі 

паспорт

а 

Індентифікаційни
й код 

Номер 
сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-555, 

кормові 

угіддя – 

211 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-554, 

кормові 

угіддя – 

212 



 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-556, 

кормові 

угіддя – 

210 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 
Додатковий список 

до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП «Червоний партизан» на 
території Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/
п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 
паспорт

а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат
у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-664, 

кормові 

угіддя – 

176 

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

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-663, 

кормові 

угіддя – 

175 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець 

 
Додатковий список 

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

Олевської міської ради Олевського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорт
а 

Індентифікаційни

й код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ****** ****** ****** ****

** 

****

** 

****** *****

* 

Рілля-274, 

кормові 

угіддя – 

455 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

 

 

                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1748 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 

     Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, с. Лопатичі, 

Олевський р-н, Житомирська область та надані документи, керуючись ст.25 

Земельного кодексу України, ст.ст.1,2,3,5,9 Закону України «Про порядок виділення 

в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

ст.ст.27,28,55 Закону України «Про землеустрій», ст.26 Закону України «Про  

місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій,  міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

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

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) загальною площею 

1,0304 га на території Олевської міської ради, Олевського району Житомирської 

області, яка розроблена  ФОП МАТЮШЕНКО. 

2. Виділити ****** в натурі земельну ділянку (пасовища)  загальною площею 1,0304 

га, кадастровий номер 1824485300:05:000:0807. 

3. Відмітити, що приступати до використання земельної ділянки до встановлення її 

меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї та 

державної реєстрації, забороняється. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Наталію Біленець та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 
 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1749 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок 

комунальної власності в натурі (на місцевості) 

для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  

з метою передачі їх в постійне користування 

 

Розглянувши заяву ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ 

ЛІСГОСП АПК» ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО 

АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА  ЖИТОМИРОБЛАГРО-ЛІС» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ 05418483, зареєстрованого за 

адресою: вул.Олевської республіки,114, м. Олевськ, Олевський район, Житомирська 

область про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок комунальної власності в 

натурі (на місцевості) для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг з 

метою передачі їх в постійне користування, керуючись ст.ст. 12,92, 95, 96, 116, 123, 

125, 126 122, Земельного кодексу України, ст.26 Закону України  «Про землеустрій», 

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

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОЛЕВСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК» 

ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО 

АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРОБЛАГРО-ЛІС» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ,  на договірних умовах з проектною 

землевпорядною організацією, на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок комунальної 

власності в натурі (на місцевості) з метою передачі їх в постійне користування для 

ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (Код 09.01 за КВЦПЗ), 

загальною площею 1.8921 га, в т.ч. земельна ділянка № 1 загальною площею  0,9607 

га, яка розташована за адресою: вул.Олевської республіки,114, м. Олевськ, 

Житомирська область та земельна ділянка №2, загальною площею 0,9314 га, яка 

розташована за адресою: вул.Олевської республіки,114-а, м. Олевськ, Житомирська 

область. 

2. ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОЛЕВСЬКИЙ ЛІСГОСП АПК» 

ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО 



 

АГРОЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТОМИРОБЛАГРО-ЛІС» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  технічну документацію із землеустрою, 

погоджену у встановленому законодавством порядку в місячний термін подати на 

затвердження чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1750 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про поновлення терміну дії договору 

оренди землі та внесення змін до договору 

оренди земельної ділянки комунальної власності 

 

          Розглянувши заяву  ******, проживає за адресою: вул. ******, м.Олевськ, 

Житомирська область, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.ст. 83, 124 

Земельного кодексу України враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Поновити термін дії договору оренди землі земельної ділянки комунальної 

власності, яка розташована за адресою: вул. ******,1-а, м. Олевськ, Житомирська 

область, загальною площею 0,0140 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824455100:01:007:0005, укладений 01.04.2014 р.(державна реєстрація від 21.07.2015 

р.) між Олевською міською радою та ФОП ******, терміном на 10 років. 

1.1. Встановити орендну плату за користування вказаної земельної ділянки в розмірі 

12 % від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. 

1.2. Внести зміни до чинного договору оренди землі кадастровий номер 

1824455100:01:007:0005 укладеного з ФОП ******від 01.04. 2014 р. (державна 

реєстрація від 21.07.2015 р.)  шляхом укладання додаткової угоди до договору та 

викласти п 1. розділу «Предмет договору», п.2, п.5 розділу «Об’єкти оренди», п.8. 

розділу «Строк дії договору», п.9., п.10., п.11. розділу «Орендна плата», п.16. 

розділу «Умови використання земельної ділянки» у новій редакції, згідно додатку, 

додається. 

1.3. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди земельної 

ділянки від 01.04. 2014 р. (державна реєстрація від 21.07.2015 р.)   набуваються у 

повному обсязі з моменту підписання додаткової угоди та її державної реєстрації. 

1.4. Орендарю ФОП ******в місячний термін звернутися з додатковою угодою до 

договору оренди від 01.04. 2014 р. (державна реєстрація від 21.07.2015 р.)   для 

проведення державної реєстрації. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1751 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про надання дозволу  на розроблення проєкту  

землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки 

комунальної власності  з метою отримання її  

у постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів 

культурно-просвітницького обслуговування 

 

 Розглянувши заяву «МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ» ОЛЕВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ, зареєстрованої за адресою: вул.Свято-Миколаївська,34, м.Олевськ, 

Житомирська область про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою отримання її у 

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

України, Законом України  «Про землеустрій», ст. 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл «МІСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ на договірних умовах з проєктною землевпорядною організацією, що має 

відповідний дозвіл, на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності  з метою отримання її в постійне 

користування для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування (Код 03.05 за КВЦПЗ), орієнтовною площею 0.64 

га, яка розташована по вул.Свято-Миколаївська,34, м.Олевськ, Житомирська 

область.  

2.«МІСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ» ОЛЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

виготовлений проєкт землеустрою в місячний термін подати  на затвердження 

міської ради.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Наталію Біленець та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 

 



 

                                                          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1752 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про внесення змін у  рішення 

сесій Олевської міської ради 

 

        Розглянувши заяви: 

- ******, проживає за адресою: пр. ******, 6, кв.12, м. Київ про внесення змін до 

рішення LІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 20.03.2020 року № 

1610 «Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення»; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 66, м. Олевськ, Житомирська обл. про 

внесення змін до рішення LІІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

21.05.2020 року № 1664 «Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва та для ведення особистого селянського 

господарства», керуючись ст.ст. 12, 40, 81,116, 118,121, та п. 7 Х Розділу 

Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50,  Закону 

України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни у підпункт 2.1. рішення LІІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 20.03.2020 року № 1610 «Про затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення» 

виклавши підпункт 2.1. у новій редакції, а саме: 

 «2.1. Доручити Олевській міській раді, в особі міського голови, укласти та 

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована 

за адресою: вул. Герцена, 13, м. Олевськ, Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:01:011:1029 між міською радою та ******, за ціною 294 000,00 грн. (без 

ПДВ) (двісті дев’яносто чотири тисячі гривень 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м 

становить 49,00 грн. (без ПДВ) з оплатою першого внеску в розмірі 50% від ціни та 

погашення суми  залишку розстроченням платежу шляхом  внесенням сплати 

рівними частинами з врахуванням індексу інфляції, терміном на п’ять  років згідно 

графіку. 
«Додаток до Договору купівлі-продажу 

земельної ділянки 



 

Відповідно до п.п. 2,3 постанови № 381 КМУ від 22 квітня 2009 р.  «Про затвердження 

Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки 

державної та комунальної власності»: 

1. Сума першого внеску за викуп земельної ділянки розташованої за адресою:  вул.Герцена,13, м. 

Олевськ, Житомирська область, загальною площею 0, 6000 га має складати 50%  від загальної 

вартості , а саме 147 000 грн.00 коп.(сто сорок сім  тисяч  гривень, нуль  копійок) та має бути 

сплаченою протягом 30 календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-

продажу. 

2. Розрахунок з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки здійснюється шляхом 

погашення суми розстроченого платежу рівними частинами не рідше ніж один раз у три місяці 

згідно графіку, який є невід’ємною частиною договору купівлі-продажу, або одноразово у 

повному обсязі у строк, який не перевищує трьох місяців після внесення першого або чергового 

платежу. 

При цьому враховується індекс інфляції, встановлений Деркомстатом за період з місяця, що 

настає за тим, в якому внесено перший платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу. 

Графік 

розстрочення платежу за земельну ділянку, що розташована за адресою: вул.Герцена, 13, 

м.Олевськ, Житомирська область, кадастровий номер 1824455100:01:011:1029. 

 

До 31.12.2020 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 31.03.2021 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 30.06.2021 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 30.09.2021 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 31.12.2021 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 31.03.2022 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 30.06.2022 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 30.09.2022 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 31.12.2022 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 31.03.2023 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 30.06.2023 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 30.09.2023 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 31.12.2023 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 31.03.2024 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 30.06.2024 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 30.09.2024 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 31.12.2024 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 31.03.2025 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 30.06.2025 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

До 30.09.2025 – 7350 грн.00 коп.    (сім тисяч триста п’ятдесят  гривень нуль  копійок). 

Разом: 147 000 грн.00 коп.( сто сорок сім  тисяч  гривень, нуль  копійок)  

3. Забороняється продаж або інше відчуження покупцем земельної ділянки до повного 

розрахунку за договором купівлі-продажу.»». 

2. Внести  зміни у додаток до рішення LIII сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 21.05.2020 року  № 1664 «Про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва та для ведення особистого селянського господарства», 

а саме: 

- у пункті 24. розділів «Орієнтовна площа» та «Для індивідуального садівництва»  

цифри «0,0600» змінити на цифри «0,10»: 



 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва та 

обслуговування  

житлового 

будинку, 

господарських 

будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуальн

ого 

садівництва,  

га 

Для 

ведення 

особистого 

селянськог

о господ 

царства, га 

24 
****** ****** ****** 

0,10 - 0,10 - 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець  та постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова       Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1753 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про затвердження звіту про експертну  

грошову оцінку земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення 

 

Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: пров. ******, 25-а, м. 

Олевськ, Житомирська обл., керуючись ст.128 Земельного Кодексу України, 

Законом України «Про оцінку земель», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити ****** звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0825 га, яка 

розташована за адресою: вул. Олексія Береста, 46-а, м. Олевськ, Житомирська 

область, з метою продажу (викупу) в сумі 50 408,00 грн. (без ПДВ) (п’ятдесят тисяч 

чотириста вісім гривень 00 коп.) (без ПДВ)). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки 

становить: 61,10 грн. (без ПДВ), яка перебуває у користуванні на умовах оренди, та 

має цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ).    

1.1. Доручити Олевській міській раді, в особі міського голови, укласти та 

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки, яка розташована 

за адресою: вул. Олексія Береста, 46-а, м. Олевськ, Житомирська область, 

кадастровий номер 1824455100:01:015:0080 між міською радою та ******, за ціною 

50 408,00 грн. (без ПДВ) (п’ятдесят тисяч чотириста вісім гривень 00 коп.) (без 

ПДВ)). Вартість 1 кв.м. становить 61,10 грн. (без ПДВ).  

1.2. Припинити дію договору оренди землі  від 18 червня 2020 року укладеного з 

******стосовно земельної ділянки кадастровий номер 1824455100:01:015:0080, 

загальною площею 0,0825 га розташованої за адресою:  вул. Олексія Береста, 46-а, 

м. Олевськ , Житомирська область. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Наталію Біленець та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК 



 

                                                               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1754 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі 

її в користування на умовах оренди 

 

           Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******,30,кв.12, смт. 

Іршанськ, Володарсько-Волинського району, Житомирської області, керуючись  ст. 

12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141, п.21 Розділу Х Перехідних положень 

Земельного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні» ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій», 

Законом України «Про оренду землі»,  ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради 

з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Вважати власністю територіальної громади земельну ділянку сформовану за 

рахунок земель передбачених Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні» з кадастровим номером 1824484000:07:000:0237, розташовану 

за адресою:  вул. Гаражна, 10, с.Кишин,  Олевського району, Житомирської області 

(за межами населених пунктів). 

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

комунальної власності для ведення особистого селянського господарств (Код 01.03 

за КВЦПЗ). з метою передачі її в користування на умовах  оренди загальною  

площею  0,7148  га за адресою:  вул. Гаражна, 10, с.Кишин,  Олевського району, 

Житомирської області (за межами населених пунктів), кадастровий номер 

1824484000:07:000:0237, який розроблено ФОП Матюшенко С.В. 

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

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарств (Код 01.03  за 

КВЦПЗ). 



 

4. ******в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди земельної 

ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

6. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути дану 

земельну ділянку у відання міської ради у стані придатному для подальшого її 

використання за призначенням або звернутись до Олевської міської ради не пізніше 

ніж за тридцять днів до закінчення договору оренди землі щодо його поновлення. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова             Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1755 

LVIІ сесія                                       VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди 

 

       Розглянувши заяви: 

- ФОП ******, проживає за адресою: вул. ******, 32, м. Олевськ, Житомирська 

область; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 45, м. Олевськ, Житомирська 

область щодо зміни цільового призначення та передачі у користування на 

умовах оренди земельної ділянки комунальної власності, керуючись   ст. 12, 

95, 96, Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25,50 Закону України 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення та 

передачі у користування на умовах оренди, кадастровий номер 

1824455100:02:002:0026, загальною площею 0,3995 га,  розташованої за адресою: 

пров. ******, 11, м. Олевськ, Житомирська область із цільового призначення для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (Код 03.15 за 

КВЦПЗ),  на цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ), із зміною категорії 

земель на землі промисловості. 

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

земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового призначення та 

передачі у користування на умовах оренди, кадастровий номер 

1824455100:02:002:0027, загальною площею 0,22 га,  розташованої за адресою: пров. 

******, 11, м. Олевськ, Житомирська область із цільового призначення для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (Код 03.15 за 



 

КВЦПЗ),  на цільове призначення для будівництва та обслуговування  будівель 

торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1756 

LVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 13.08.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка). 
 

    Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 

ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) із земель житлової 

забудови. 

 

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню технічної документації із 

землеустрою. 

 

3. Громадянам, згідно додатку,  розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою в місячний термін 

подати на затвердження чергової сесії ради. 

 



 

4.Виготовлення технічної документації щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець  та постійну комісію міської 

ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 
                                                                   Додаток 

до рішення LVІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

13.08.2020 року №1756   «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із  землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» 

 

СПИСОК 

 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення   технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

 

 
 

№ 

п/
п 

 

 
 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 
 

Місце проживання 

 

 
 

Адреса земельної ділянки 

 

 
Загальна 

площа, 

га 
 

Для 

будівництва 
і 

обслуговува

ння 
житлового 

будинку, 

господарсько
го   будівель 

і  споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

2 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

3 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

4 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

5 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

6 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

7 ****** ****** ****** 0,0800 0,0800 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

10 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

11 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

12 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 



 

13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

14 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

15 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

16 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

17 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин            Наталія  Біленець  



 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1757 

LVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 13.08.2020 року 

   

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на підставі, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та  враховуючи висновок 

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

надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ). 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління земельних 

відносин міської ради Наталію Біленець та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин,охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                                                                          Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                                                                    

Додаток 

до рішення  LVІІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання  

від 13.08.2020 року  №1757   «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність  для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)» 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно у 

власність  для будівництва  і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка). 

 
 

 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 
 

Місце проживання 

 

 
 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугов

ування 

житловог

о 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824483601:05:020:0014 

2 ****** ****** ****** 0,0478 0,0478 1824455100:02:014:0018 

3 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824483201:05:003:0037 

4 ****** ****** ****** 0,0445 0,0445 1824455100:02:014:0017 

5 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 1824455100:02:024:0101 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824481601:05:006:0117 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824481301:10:048:0009 

8 ****** ****** ****** 0,0527 0,0527 1824455100:01:025:0069 

9 ****** ****** ****** 0,1836 0,1836 1824483601:05:019:0007 

10 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 1824455100:01:013:0059 

11 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 1824455100:01:022:0073 

12 ****** ****** ****** 0,0868 0,0868 1824455100:02:039:0032 

13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824485601:07:024:0007 

14 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487201:09:003:0063 

15 ****** ****** ****** 0,2454 0,2454 1824483201:05:001:0015 

16 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824485301:03:021:0012 

17 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 1824455100:01:010:0040 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824487201:09:004:0027 

19 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 1824455100:02:023:0015 

20 ****** ****** ****** 0,0471 0,0471 1824455100:01:008:0033 

21 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484001:11:010:0039 

22 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484001:11:008:0026 

23 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484001:11:010:0038 

24 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 1824455100:02:035:0070 

25 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824482401:04:001:0048 

26 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484001:11:002:0047 

27 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824485301:03:048:0003 



 

28 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824485301:03:055:0002 

29 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 1824455100:02:039:0033 

30 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824484001:11:009:0028 

31 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 1824455100:01:032:0147 

32 ****** ****** ****** 0.2500 0.2500 1824485601:07:028:0003 

33 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 1824482401:04:001:0047 

34 ****** ****** ****** 0,0660 0,0660 1824455100:01:014:0071 

 

Начальник управління земельних відносин            Наталія Біленець  



 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1758 

LVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 13.08.2020 року 

  

Про надання дозволу на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка),  для індивідуального  

садівництва, для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва  

індивідуальних гаражів. 

 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського господарства та 

для будівництва індивідуальних гаражів керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118,119, 

121, 122 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 

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

враховуючи висновок постійної комісії з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) та для 

будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05), із земель житлової забудови, для 

індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ) та для ведення особистого 

селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) із земель сільськогосподарського 

призначення. 

2. Громадянам, згідно додатку, в місячний термін звернутися до суб’єкта 

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєкту із землеустрою.   

3. Громадянам, згідно додатку,  проєкту землеустрою погоджені в установленому 

законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової 

сесії міської ради.    



 

4. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин міської ради Наталію Біленець та постійну комісію міської ради 

з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                                                                                        Додаток 
до рішення LVІІ сесії міської ради  VІІ скликання від 

13.08.2020 №1758   «Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  для  індивідуального садівництва,  для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів»  

 

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

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

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів. 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище,ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництв

а та 

обслуговув

ання  

житлового 

будинку, 

господарсь

ких 

будівель і 

споруд 

(присадибн

а ділянка), 

га 

Для 

індивідуал

ьного 

84м.84вни

цтва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянськог

о господ 

царства, га 

Для 

будівницт

ва 

індивідуал

ьних 

гаражів, га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

2 ****** ****** ****** 0,0350 - 0,0350 - - 

3 ****** ****** ****** 0,2700 - - 0,2700 - 

4 ****** ****** ****** 0,6000 - - 0,6000 - 

5 ****** ****** ****** 0,1500 - - 0,1500 - 

6 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

7 ****** ****** ****** 0,0200 - 0,0200 - - 

8 ****** ****** ****** 0,2200 0,2200 - - - 

9 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 - 

10 ****** ****** ****** 0,2300 - - 0,2300 - 

11 ****** ****** ****** 0,3000 - - 0,3000 - 

12 ****** ****** ****** 0,1700 0,1700 - - - 

13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

14 ****** ****** ****** 0,4500 - - 0,4500 - 

15 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 -  

16 ****** ****** ****** 0,9900 - - 0,9900 - 

17 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

19 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

20 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

21 ****** ****** ****** 0,4500 - - 0,4500 - 

22 ****** ****** ****** 0,5000 - - 0,5000 - 

23 ****** ****** ****** 0,0550 - 0,0550 - - 

24 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

25 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

26 ****** ****** ****** 0,0500 - 0,0500 - - 

27 ****** ****** ****** 0,0659 - 0,0659 - - 

28 ****** ****** ****** 0,0020 - - - 0,0020 



 

29 ****** ****** ****** 0,9600 - - 0,9600 - 

 

 

 
Начальник управління земельних відносин          Наталія Біленець  



 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1759 

LVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 13.08.2020 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

для індивідуального садівництва, для ведення  

особистого селянського господарства та для будівництва  

індивідуальних гаражів. 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, для 

ведення особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів  керуючись  ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України 

ст.ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії 

міської ради з питань земельних відносин, охорони природи та надзвичайних 

ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), для індивідуального садівництва (Код 

01.05 за КВЦПЗ), для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за 

КВЦПЗ) та для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ) 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання земельної 

ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання земельних 

ділянок. 



 

6. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління земельних 

відносин міської ради Наталію Біленець та на постійну комісію з питань земельних 

відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                                                           Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

         Додаток 

до рішення LVІІ сесії Олевської міської  ради VІІ 

скликання від 13.08.2020 року №1759  «Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), для індивідуального садівництва, для 

ведення особистого селянського господарства та для 

будівництва індивідуальних гаражів»  
 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), для індивідуального садівництва,  для ведення особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних 

гаражів. 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я , 

по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугов

ування 

особисто

го 

будинку, 

господар

ських 

будівель 

і споруд 

(присади

бна 

ділянка), 

га 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва, га 

Для 

ведення 

особисто

го 

селянськ

ого 

господар

ства, га  

Для 

будів

ництв

а 

індив

ідуал

ьних 

гараж

ів, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ****** ****** ****** 0,4722 - - 0,4722 - 1824483601:05:020:0015 

2 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 1824482801:03:012:0010 

3 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824482801:03:012:0009 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:009:0027 

5 ****** ****** ****** 0,6400 - - 0,6400 - 1824484001:11:009:0025 

6 ****** ****** ****** 0,0972 0,0972 - - - 1824455100:01:038:0146 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824485301:03:070:0006 

8 ****** ****** ****** 0,1500 0,1500 - - - 1824486801:02:002:0101 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486801:02:002:0102 

10 ****** ****** ****** 0,0060 - - - 0,00

60 

1824455100:01:030:0077 

11 ****** ****** ****** 0,8000 - - 0,8000 - 1824484001:11:002:0046 

12 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 1824455100:02:045:0052 

13 ****** ****** ****** 0,5249 - - 0,5249 - 1824485601:07:018:0007 

14 ****** ****** ****** 0,2400 0,2400 - - - 1824486202:05:001:0161 

15 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824484001:11:009:0030 

16 ****** ****** ****** 0,4430 - - 0,4430 - 1824484001:11:009:0026 

17 ****** ****** ****** 0,0264 - 0,0264 - - 1824455100:02:007:0027 

18 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 1824486203:11:007:0010 

19 ****** ****** ****** 0,0882 0,0882 - - - 1824455100:01:031:0102 

20 ****** ****** ****** 0,4500 - - 0,4500 - 1824485301:03:048:0004 

21 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 1824485301:03:055:0003 

22 ****** ****** ****** 0,0500 - 0,0500 - - 1824455100:02:039:0034 

23 ****** ****** ****** 0,3424 - - 0,3424 - 1824484001:11:009:0029 

24 ****** ****** ****** 0,0300 - 0,0300 - - 1824455100:01:032:0148 

25 ****** ****** ****** 0,2841 - - 0,2841 - 1824485601:07:028:0002 



 

26 ****** ****** ****** 2,0000 - - 2,0000 - 1824487205:16:002:0050 

  

 

 

Начальник управління земельних відносин                       Наталія Біленець  



 

                   
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1760 

LVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 13.08.2020 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, з  

метою зміни цільового призначення та 

передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства 
  

Розглянувши заяви громадян та надані документи, керуючись ст. 12, 20,40,81, 95, 

96, 116,118,120,121, 122, 123, 141,186 Земельного кодексу України, ст. ст.8, 20, 22, 

25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити громадянам (згідно додатку 1) проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою зміни цільового 

призначення їх з коду КВЦПЗ 17.00 – землі резервного фонду на код КВЦПЗ 01.03 – 

для ведення особистого селянського господарства,  розташованих на території 

Олевської міської ради Олевського району Житомирської області за межами 

населених пунктів, який розроблений ФОП МАТЮЩЕНКО С.В. 

1.1. Передати громадянам (згідно додатку 1) безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

2. Затвердити громадянам (згідно додатку 2) проєкти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою зміни цільового 

призначення їх з коду КВЦПЗ 16.00 – землі запасу на код КВЦПЗ 01.03 – для 

ведення особистого селянського господарства,  розташованих на території 

Олевської міської ради Олевського району Житомирської області за межами 

населених пунктів, який розроблений ФОП МАТЮЩЕНКО С.В. 

2.1. Передати громадянам (згідно додатку 2) безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

3. Зобов’язати громадян (згідно додатку 1 та додатку 2) в місячний термін 

зареєструвати право власності на земельну ділянку. 

4. Попередити громадян (згідно додатку 1 та додатку 2) про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації права власності та змінні цільового призначення 

земельної ділянки. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 



 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Наталію Біленець та  постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій 

 

 

 

Міський голова            Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

 

Додаток 1 

до рішення LVІІ сесії міської ради  VІІ 

скликання від 13.08.2020 №1760  «Про 

затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, з метою 

зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства» 

 

СПИСОК 
громадян, яким затверджено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з 

метою зміни цільового призначення їх з коду 17.00 за КВЦПЗ  на код 01.03 за КВЦПЗ. 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я,  по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів (с. 

Замисловичі, урочище «Літній 

лагер») 

1,9300 1824482400:02:000:0608 

 
 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

Додаток 2 

до рішення LVІІ сесії міської ради  VІІ 

скликання від 13.08.2020 №1760  «Про 

затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, з метою 

зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства» 

 

СПИСОК 
громадян, яким затверджено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з 

метою зміни цільового призначення їх з коду 16.00 за КВЦПЗ  на код 01.03 за КВЦПЗ. 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім.’я,  по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовн

а площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами 

населених пунктів (с. 

Соснівка) 

0,2000 1824487200:12:000:0547 

2 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами 

населених пунктів (с. 

Стовпинка, урочище 

«Стариця») 

0,5700 1824486400:05:000:0131 

3 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами 

населених пунктів (с. 

Стовпинка, урочище «За 

кладовищем») 

0,4000 1824486400:09:000:0062 

4 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами 

населених пунктів 

1,1500 1824487200:12:000:0554 

5 ****** ****** на території Олевської 

міської ради Житомирської 

області за межами 

населених пунктів 

0,1500 1824485300:05:000:0757 

 

 

 

Начальник управління земельних відносин               Наталія Біленець  



 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1761 

LVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 13.08.2020 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельних 

ділянок, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 55 Закону 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності (кадастровий номер 1824482400:08:000:0250) об’єднаної 

територіальної громади в особі Олевської міської ради Житомирської області 

загальною площею 22,5435 га на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824482400:08:000:0804, загальною 

площею 21,0435 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного пункту  с. 

Замисловичі, розробник ПП АНДВОЛ; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824482400:08:000:0803, загальною 

площею 1,5000 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного пункту  с. 

Замисловичі, розробник ПП АНДВОЛ; 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності (кадастровий номер 1824484000:07:000:0222) об’єднаної 

територіальної громади в особі Олевської міської ради Житомирської області 

загальною площею 27,4692 га на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824484000:07:000:0540, загальною 

площею 21,7692 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Кишин), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824484000:07:000:0539, загальною 

площею 5,7000 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Кишин), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності (кадастровий номер 1824484000:13:000:0600) об’єднаної 



 

територіальної громади в особі Олевської міської ради Житомирської області 

загальною площею 3,1810 га на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824484000:13:000:0608, загальною 

площею 2,0000 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Забороче), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824484000:13:000:0609, загальною 

площею 1,1810 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Забороче), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності (кадастровий номер 1824483600:04:000:0157) об’єднаної 

територіальної громади в особі Олевської міської ради Житомирської області 

загальною площею 2,4763 га на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824483600:04:000:0565, загальною 

площею 1,8063 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного пункту  с. 

Кам’янка, розробник ПП АНДВОЛ; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824483600:04:000:0564, загальною 

площею 0,6700 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного пункту  с. 

Кам’янка, розробник ПП АНДВОЛ; 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності (кадастровий номер 1824486200:09:000:0319) об’єднаної 

територіальної громади в особі Олевської міської ради Житомирської області 

загальною площею 1,3000 га на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486200:09:000:0347, загальною 

площею 1,0027 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Рудня-Бистра), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824486200:09:000:0346, загальною 

площею 0,2973 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Рудня-Бистра), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності (кадастровий номер 1824486200:09:000:0343) об’єднаної 

територіальної громади в особі Олевської міської ради Житомирської області 

загальною площею 1,3352 га на дві земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824486200:09:000:0348, загальною 

площею 0,4752 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Рудня-Бистра), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824486200:09:000:0349, загальною 

площею 0,8600 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Рудня-Бистра), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 



 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності (кадастровий номер 1824487200:04:000:0357) об’єднаної 

територіальної громади в особі Олевської міської ради Житомирської області 

загальною площею 15,9000 га на вісім земельних ділянок: 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824487200:04:000:0360, загальною 

площею 1,9875 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Обище), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824487200:04:000:0366, загальною 

площею 1,9875 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Обище), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №3 кадастровий номер 1824487200:04:000:0361, загальною 

площею 1,9875 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Обище), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №4 кадастровий номер 1824487200:04:000:0362, загальною 

площею 1,9875 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Обище), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №5 кадастровий номер 1824487200:04:000:0363, загальною 

площею 1,9875 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Обище), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №6 кадастровий номер 1824487200:04:000:0364, загальною 

площею 1,9875 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Обище), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №7 кадастровий номер 1824487200:04:000:0365, загальною 

площею 1,9875 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Обище), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

- земельна ділянка №8 кадастровий номер 1824487200:04:000:0359, загальною 

площею 1,9875 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту  с. 

Обище), розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

8. Олевській міській раді у місячний термін зареєструвати право власності стосовно 

новостворених земельних ділянок, відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із землеустрою. 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Наталію Біленець та на постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій.  

 

 

 Міський голова                                                                              Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1762 

LVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 13.08.2020 року 

 

Про вилучення земельних ділянок  

та надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі  

безоплатно у власність, для будівництва  

та обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

та для ведення особистого селянського господарства. 

  

Розглянувши заяви ******, проживає за адресою: вул. ******, 4, с. Жубровичі, 

Олевського р-ну, Житомирської області про вилучення земельних ділянок та 

******, проживає за адресою: вул. ******, 25, с. Корделівка, Калинівського р-ну, 

Вінницької області про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) та про надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ)  керуючись ст.ст. 12, 

40, 81, 116, 118, 121, 122,140 Земельного кодексу України,ст. ст.8, 50 Закону 

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

Україні», керуючись пунктом 2 Розділу II Прикінцевих та перехідних положень 

Закону України № 497-VIII від 02.06.2015 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження 

документації із землеустрою» та враховуючи висновок постійної комісії з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Вилучити у громадянина ****** земельні ділянки, надані рішенням ХХІІ сесії 

Жубровської сільської ради VІ скликання від 14 грудня 2012 року №242 «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку» загальною 

орієнтовною площею 0,45 га: 0,25 га – для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд та 0,20 га – для ведення 

особистого селянського господарства в с. Жубровичі, Олевського району 

Житомирської області по вул. Молодіжна, 23а. 

2. Долучити земельні ділянки до земель запасу міської ради.  



 

3. Надати дозвіл громадянину ****** на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), із земель житлової 

забудови, загальною орієнтовною площею 0,25 га за адресою: вул. Молодіжна, 23а, 

с. Жубровичі, Олевського р-ну Житомирської області,  для ведення особистого 

селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), із земель сільськогосподарського 

призначення, загальною орієнтовною площею 0,20 га за адресою: Молодіжна, с. 

Жубровичі, Олевського р-ну Житомирської області. 

4. Громадянину ****** в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, 

що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

5. Громадянину ****** розроблені  проєкти землеустрою в установленому законом 

порядку, з моменту його виготовлення  в місячний термін  подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради. 

6. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

7. В разі не вжиття заходів з боку громадянина ****** щодо розроблення проєктів 

землеустрою стосовно відведення земельних ділянок та набуття права власності на 

земельні ділянки на протязі одного року, з моменту надання такого дозволу, вказане 

рішення вважається не виконаним та втрачає чинність. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління земельних 

відносин міської ради Наталія Біленець та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        Олег  ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1763 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок комунальної власності  

з метою передачі у користування  

на умовах оренди 

 

      Розглянувши заяви: 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 5А, с. Кишин, Олевського р-ну, 

Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 32а, кв.2, м. Олевськ, 

Житомирської обл. щодо надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою з метою передачі земельних діляноки комунальної власності у 

користування на умовах оренди, керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120,122, 

123,124,141 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону 

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

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

земельних питань, охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада  

ВИРІШИЛА:   

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

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (Код 03.15 за 

КВЦПЗ), із земель громадської забудови, розташованої за адресою: вул. 

Житомирська, 65А, с. Кишин, Олевський р-н, Житомирська область, загальною 

орієнтовною площею 0,1200 га.  

2. Надати дозвіл ****** на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в користування на умовах оренди  для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), із земель 

громадської забудови, розташованої за адресою: вул. Кооперативна, 17-б, м. 

Олевськ, Житомирська область, загальною орієнтовною площею 0,1800 га. 

3. ****** та  ****** в місячний термін звернутися до суб’єкта господарювання, що 

є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із землеустрою. 

4. ****** та ****** проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 

метою передачі в користування на умовах оренди погоджений у встановленому 

законодавством  порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської ради 

на затвердження.  



 

5. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

земельних відносин Наталію Біленець та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                  
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 1764 

LVІІ сесія           VІІ скликання  

 

від 13.08.2020 року 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у спільну часткову власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

Розглянувши спільні заяви громадян: 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 26, м. Олевськ, Житомирської обл. 

та ******, проживає за адресою: вул. ******, 26, м. Олевськ, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 34, м. Олевськ, Житомирської обл., 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 15, м. Олевськ, Житомирської обл. та 

-  ******, проживає за адресою: вул. ******, 14, кв.3, м. Олевськ, Житомирської 

обл. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

з метою передачі безоплатно у спільну часткову власність, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та надані документи, на підставі ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 86, 87, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та  враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, охорони 

природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам ****** та ******, технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в 

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

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) загальною площею 0,0847 га  за 

адресою: вул. Польова, 26, м. Олевськ, Житомирської області, кадастровий номер 

1824455100:01:020:0086. 

1.1. Надати громадянам ****** та ****** безоплатно у спільну часткову власність 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

1.2. Зобов’язати громадян ****** та ****** в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 



 

2. Затвердити громадянам ******, ****** та ******, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) загальною площею 

0,1000 га за адресою: вул. Поліська, 3, м. Олевськ, Житомирської області, 

кадастровий номер 1824455100:02:007:0026. 

2.1 Надати громадянам ******, ****** та ****** безоплатно у спільну часткову 

власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2.2. Зобов’язати громадян в місячний термін зареєструвати право власності на 

земельну ділянку. 

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

достовірність та якість технічної документації. 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на начальника управління земельних 

відносин міської ради Наталію Біленець та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин,охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                             Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                           
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №1765 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою                                                                       

щодо відведення земельних ділянок, з 

метою зміни цільового призначення  

    

 Розглянувши заяви громадян та надані документи, керуючись ст. 12, 20, 95, 96, 120, 

122, 123, 141,186 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51 Закону 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин,  охорони природи та надзвичайних ситуацій, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

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

комунальної власності, загальною площею 0,4227 га, кадастровий номер 

1824481600:04:000:0883, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 11.03 – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств, з метою передачі у користування на умовах оренди, яка розташована 

на території Олевської міської ради Житомирської області (с. Жубровичі), за 

межами населених пунктів, розроблений ПП «АНДВОЛ». 

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 11.03 

за КВЦПЗ). 

1.3. ****** укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 

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

комунальної власності, загальною площею 0,2342 га, кадастровий номер 

1824481600:04:000:0886, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 11.03 – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств, з метою передачі у користування на умовах оренди, яка розташована 

на території Олевської міської ради Житомирської області (с. Жубровичі), за 

межами населених пунктів, розроблений ПП «АНДВОЛ». 

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 11.03 

за КВЦПЗ). 



 

1.3. ****** укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 

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

комунальної власності, загальною площею 0,2400 га, кадастровий номер 

1824486800:08:000:0385, з метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 

16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 11.03 – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств, з метою передачі у користування на умовах оренди, яка розташована 

на території Олевської міської ради Житомирської області (с. Сущани), за межами 

населених пунктів, розроблений ПП «АНДВОЛ». 

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 11.03 

за КВЦПЗ). 

1.3. ****** укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, відповідно 

до вимог чинного законодавства України. 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що 

перебуває у приватній власності громадянина ****** з метою зміни її цільового 

призначення із коду КВЦПЗ 01.03 – для ведення особистого селянського 

господарства на код КВЦПЗ 02.01 –  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  загальною площею 

0,0536 га, кадастровий номер 1824455100:02:009:0003, яка розташована за адресою: 

вул. Січових Стрільців, 12, м. Олевськ,  Житомирської області, який розроблено ПП 

«АНДВОЛ». 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  управління 

земельних відносин  Наталію Біленець та постійну комісію міської ради з питань 

земельних відносин, охорони природи та надзвичайних ситуацій. 

 

 

Міський голова                             Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                                
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я №1766 

LVIІ сесія                               VІІ скликання 

 

від 13.08.2020 року 

 

Про встановлення пільги на оплату 

за користування соціальним житлом 

 

Розглянувши заяву особи гр. ******, проживає вул. ******, 28, с.Замисловичі 

Олевського району Житомирської області, керуючись ст.26, ст.60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

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

економічного розвитку, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Встановити пільгу на оплату за користування соціальним житлом ******, 

1972 р.н. (багатодітна сім’я), за адресою: вул. ******, буд.28, с.Замисловичі, 

Олевського району Житомирської області, в розмірі 70%, до закінчення 

терміну дії договору.  

2. Щомісячна оплата становитиме 73 грн. 21 коп. (сімдесят три) грн. 21 коп. 

3. Внести відповідні зміни до договору найму соціального житла від 22.04.2015 

року, шляхом укладання додаткової угоди. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Мельника. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Олег ОМЕЛЬЧУК  



 

                                                            «Затверджую» 

                                           Міський голова 

                                                                          _____________Олег ОМЕЛЬЧУК 
   

Розрахунок 

плати за соціальне житло  

  

 

         Плата за наймання соціального житла обчислюється  виходячи з балансової 

вартості житлового будинку певної групи капітальності з урахуванням строку 

служби цього будинку за формулою  

               Пн = Б : С : 12 міс. : Sзп х S х Kя,  
Пн - плата за наймання соціального житла ; 

Б - балансова вартість житлового будинку -  183023 грн. 

С -  строк  служби  житлового  будинку.  Класифікація житлових  

будинків  за  капітальністю  та  строки  їх  служби   визначаються  

Мінбудом – 50 років  

Sзп -  загальна  площа  будинку  житлового  фонду  соціального  

призначення – 90,2 м.кв.  

S - загальна площа приміщення,  зайнятого наймачем та  членами  

його сім'ї – 90,2 м.кв.  

Kя - коефіцієнт споживчої якості  будинку – 0,8 

Кя = 1+К1+К2+К3+К4 = 0,8 

К1=0;  К2=0;  К3=0;  К4=-0,2 

 

               Пн = 183023 :50:12:90,2x 90,2x0,8=244 грн. 03 коп. 

 
Оплата за найм соціального житла 

визначена у відповідності до  

постанови Кабінету Міністрів України 

від 7 лютого 2007р. №155 «Порядок  

розрахунку плати за соціальне житло» 

 

 

  Начальник відділу ЖКГ та 

 цивільного захисту населення                                                   О.І.Торгонський 


