
 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету Олевської 

міської об’єднаної  територіальної  

громади за І квартал 2021 року  

  

        Заслухавши інформацію про виконання бюджету Олевської міської  

територіальної  громади за І квартал 2021 року, відповідно до пункту 4 статті 80 

Бюджетного кодексу України та пункту 23 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 ВИРІШИЛА: 

Затвердити  звіт  про  виконання    бюджету  Олевської міської   

територіальної громади за  І квартал 2021 року  (додається) по доходах в сумі 

79 265 761,43 грн., по видатках в сумі 65 170 978,95 грн.,  по фінансуванню 

14 094 782,48 грн., у тому числі: 

  

       по загальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 76 654 992,11 грн.; 

- видатки у сумі 62 946 694,58 грн.; 

- фінансування у сумі 13 708 297,53 грн.  

 

       по спеціальному фонду бюджету: 

- доходи у сумі 2 610 769,32 грн.; 

- видатки у сумі 2 224 284,37 грн.; 

- фінансування у сумі  386 484,95 грн.  

 

Міський голова                                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

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


Інформація 

 про виконання бюджету Олевської міської  територіальної громади       за І квартал 

2021 року 

       В І кварталі 2021 року виконання бюджету по доходах та видатках відбувалося в умовах 

обмежувальних заходів пов»язаних з запобіганням поширенню COVID-19. 

      Бюджет Олевської міської  територіальної громади за І квартал 2021 рік виконаний 

в цілому: 

 по доходах – 79 265,8 тис.грн.; 

 по видатках – 65 171 тис.грн.; 

 по фінансуванню  - 14 094,8 тис.грн.  

Власні доходи складають 37 147,6 тис.грн. або 46,8 відсотків, решта 53,2 

відсотки – це трансферти з державного бюджету та місцевих бюджетів. 

Доходи 

До загального фонду  міського бюджету надійшло власних 

доходів 35036,8 тис.грн.  

                                            Структура доходів 

 17358,8 тис.грн. або 49,6 відсотка у доходах загального фонду становить 

ПДФО, порівняно з І кварталом 2020 року надходження збільшились 

на 6024,8тис.грн. 

Надходження рентних платежів становить 5888,2 тис.грн. або 16,8 відсотка від 

загальної суми доходів,  порівняно з І кварталом 2020 року надходження 

збільшились на 1941,1 тис.грн. (рентна плата за використання лісових ресурсів, 

води, за надра).  

Надходження єдиного податку становить 4629,6 тис.грн. або 13,2 відсотка від 

загальної суми доходів, порівняно з І кварталом 2020 року надходження 

збільшились на 497,9 тис.грн.   

4754,5 тис.грн., а це 13,5 відсотка від загальної суми надходжень загального 

фонду, міський бюджет отримав від надходження податку на майно, більше на  

1709,7 тис.грн. до І кварталу попереднього року (податок на нерухоме майно, 

земельний податок, орендна плата за землю).  

793,8 тис.грн. або 2,3 відсотків від загальної суми надходжень міський 

бюджет отримав від надходжень акцизного податку,  в порівнянні з І кварталом 

2020 роком збільшився на 173,8 тис.грн.  

1611,9 тис.грн. або 4,6 відсотка у структурі доходів отримав міський бюджет від 

інших податків та зборів (розміщення тимчасово вільних коштів в установах 

банків, плата за надання адміністративних послуг, надходження від орендної 

плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним 

майном, державне мито, інші). 



   До спеціального фонду міського бюджету надійшло власних доходів 2110,8 

тис.грн., що становить 92,31 відсотка до затвердженого плану на І квартал 2021 

року. У структурі доходів спеціального фонду 98,4 відсотки (2077,6 тис.грн.) 

становлять власні надходження бюджетних установ та 1,6 відсотка (33,2 

тис.грн.)    надходження від екологічного податку та інші. 

До  доходів  міського  бюджету  за  І квартал 2021 року  зараховано 

 42118,2 тис.грн. трансфертів з державного бюджету та місцевих бюджетів, а 

саме: 

до загального фонду – 41618,2 тис.грн., в тому числі: 

- базова дотація  - 9273,3 тис.грн.; 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

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

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 870,6 тис.грн.; 

- «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» -30310,8 

тис. грн.; 

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

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» – 316,3 тис.грн.; 

- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 125,9 

тис.грн.;  

- «Інші субвенції з місцевих бюджетів»  - 440,5 тис. грн.;  

- «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

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

з державного бюджету» - 280,8 тис.грн.; 

 

до спеціального фонду – 500,0 тис. грн., в тому числі: 

 

- «Інші субвенції з місцевих бюджетів» -  500,0 тис. грн. 

Видатки 

           Видатки загального фонду міського бюджету за І квартал  склали 62946,7 

тис.грн. 

           У 2021 році з бюджету міської територіальної громади фінансується 159 

бюджетних установ, в яких рахується 1,9 тисяч штатних одиниць. На 

утримання бюджетних установ та на фінансування програм і заходів 



використано 61325,5 тис. грн., що на 0,5 відсотка  або 0,3 тис. грн. менше ніж у  І 

кварталі 2020 році. 

Структура видатків по галузях: 

  
 І квартал 

2021 р. 

Відхилення до І кварталу 2020 

року 
Пит. вага 

+/- % % 

державне управління 5760,9 +315,2 107,9 9,4 

освіта 48439,1 +5548,9 111,7 79 

охорона здоров’я 761,6 - 7626,9 40,6 1,2 

соцзахист та 

соцзабезпечення 
2628,9 + 730 111,6 4,3 

культура і мистецтво 3009,2       + 683,6 94,6 4,6 

фізкультура і спорт 563,4 +46,4 106,8 0,9 

інші 162,4 +18,4 110,0  0,3 

Р А З О М 61325,5 -284,4 100,2 100,0 

Структура видатків за економікою: 

  І квартал 2021 року 
Відхилення до І 

кварталу 2020 року 
Пит. вага 

  +/- % 

заробітна плата з 

нарахуваннями 
57794,1 +1470,9       94,2 

енергоносії і комунальні 

послуги 
2322,1    - 328         3,8 

інші поточні 1209,3    -1427,3       2 

Наявні ресурси міського бюджету спрямовувались, у першу чергу, на 

захищені статті бюджету: це заробітна плата, продукти харчування, 

медикаменти та інші соціальні виплати. 

 По спеціальному фонду видатки за І квартал  склали 2 224,3 тис.грн. 

Детальний звіт в розрізі кодів доходів та кодів програмної класифікації 

додатків у формі таблиці додається. 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про внесення змін до  

бюджету Олевської міської   

територіальної громади на 2021 рік 

  

(06513000000) 

код бюджету 

  

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 

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

бюджет Олевської міської  територіальної громади на 2021 рік” зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішеннями міської ради від 04.02.2021 року №88 

„Про внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 

2021 рік”,  від 04.03.2021 року №156 „Про внесення змін до бюджету Олевської 

міської  територіальної громади на 2021 рік”, від 18.03.2021 року №208 „Про 

внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 2021 

рік”, від 02.04.2021 року №209 „Про внесення змін до бюджету Олевської 

міської  територіальної громади на 2021 рік”, від 28.04.2021 року №270 „Про 

внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 2021 

рік”, а саме: 

1.1. В підпункті  1  пункту   1   цифри   324 724 097,00 гривень,   317 818 

742,00 гривень, 6 905 355,00  гривень  замінити,  відповідно, цифрами 328 617 

800,00 гривень, 320 824 445,00 гривень, 7 793 355,00 гривень. 

          1.2. В  підпункті  2  пункту   1  цифри 330 632 349,00  гривень,    320 037 

994,00 гривень, 10 594 355,00 гривень замінити,  відповідно, цифрами   334 526 

052,00 гривень, 319 703 697,00 гривень, 14 822 355,00 гривень. 

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

цілому профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 1 120 748,00 гривень згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 10 461 826,00 гривень напрямком використання якого визнати передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду); 

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


   - дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 9 341 078,00  гривень, джерелом покриття якого є використання вільного 

залишку бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади, у т.ч. за 

рахунок залишку коштів бюджету міської територіальної громади у  сумі 8 419 

502,00 гривень, залишку освітньої субвенції – 921576,00 гривень. 

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

цілому дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 7 029 000,00 гривень. (додаток 2), з них:  

- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 10 631 826,00 гривень, в тому числі: 

           надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  10 461 826,00    гривень; 

використання залишків коштів спеціального фонду бюджету міської 

територіальної громади, які виникли станом на 01.01.2021 року у сумі 

170 000,00 гривень, в тому числі: від надходжень до бюджету розвитку 

міського бюджету – 70 000,00 гривень, збору за забруднення навколишнього 

природного середовища, екологічного податку – 100 000,00 гривень; 

- профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі      3 602 826,00 

гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації НЕФКО». 

1.5.  У пункті  6 цифри 9 076 195,00  гривень  замінити відповідно 

цифрами 9 964 195 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 питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій. 
  

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

Інформація 

про внесення змін до міського бюджету на 2021  рік 

 

       На підставі поданих документів пропонується внести наступні зміни до 

бюджету міської територіальної громади. 

1. Відповідно до рішення сесії Житомирської обласної ради  від 

27.05.2021 року вносяться наступні зміни до бюджету 

  

1. Змінено призначення раніше виділеної іншої субвенції для 

бюджету Олевської міської територіальної громади, а саме: 

  

Назва АТО Всього 

в т.ч. 

поточні  капітальні 

1.Олевська ТГ -350 000,0 0,0 -350 000,0 

Створення комунальної установи 

"Туристично-інформаційний центр 

Олевськ", придбання обладнання та 

капітальний ремонт приміщень 

-350 000   -350 000 

31 Олевська ТГ       

З призначення       

Придбання , встановлення та 

облаштування спортивного 

майданчика в с.Лопатичі 

-25 000   -25 000 

Придбання , встановлення та 

облаштування спортивного 

майданчика в с.Жубровичі 

-60 000   -60 000 

Придбання , встановлення та 

облаштування спортивного 

майданчика в смт Дружба 

-60 000   -60 000 

Придбання , встановлення та 

облаштування спортивного 

майданчика в с. Кишин 

-60 000   -60 000 

Придбання , встановлення та 

облаштування спортивного 

майданчика в с. Журжевичі 

-35 000   -35 000 

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в м. Олевськ по вул. Київська 

-30 000   -30 000 

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в с.Копище 

-60 000   -60 000 



Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в с.Рудня-Хочинська  

-50 000   -50 000 

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в с. Тепениця  

-60 000   -60 000 

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в с. Сущани  

-60 000   -60 000 

На призначення       

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в с. Тепениця, вул.Левчука, 39а 

80 000   80 000 

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в с. Сущани, вул.Шепетька, 17а  

80 000   80 000 

Придбання, встановлення та 

облаштування дитячих майданчиків 

в с.Копище, вул. Партизанська, 52 в 

60 000   60 000 

Придбання , встановлення та 

облаштування вуличних тренажерів 

в с.Лопатичі, вул. Гагаріна, 61 

80 000   80 000 

Придбання , встановлення та 

облаштування вуличних тренажерів 

в с. Жубровичі, вул. Шевченка, 13 

90 000   90 000 

Придбання , встановлення та 

облаштування вуличних тренажерів 

в с. Кишин, вул. Житомирська, 63 

90 000   90 000 

Придбання , встановлення та 

облаштування вуличних тренажерів 

в смт Дружба, вул.Центральна, 10 

20 000   20 000 

Всього: -350 000 0 -350 000 

  

       1.2 Бюджету Олевської міської територіальної громади  надано 

субвенцію з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів (на 

захід: «Послуги по збиранню відходів та небезпечних хімічних речовин, у т.ч. 

непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин 

Олевської міської територіальної громади»), в зв’язку з чим вносяться 

наступні зміни до бюджету.  
  

    Збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету по коду доходів 

41053600  «Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення природоохоронних заходів» на суму 888 000,0 грн. 



  

     Збільшити видаткову частину спеціального фонду по КПКВКМБ 0118312 

«Утилізація відходів» на суму  888 000,0 грн.  
  

1.3 Бюджету Олевської міської територіальної громади  надано іншу 

субвенцію з місцевого бюджету на проведення заходів з оздоровлення та 

відпочинку, в зв’язку з чим вносяться наступні зміни до бюджету. 

  

      Збільшити доходну частину загального фонду бюджету по коду доходів 

41053900  «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму 333 900,0 грн. 
  

   
  

  

1. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

19.05.2021 року 468-р «Деякі питання розподілу у 2021 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» бюджету Олевської міської 

територіальної   громади   згідно додатку 1 виділено        кошти 

в сумі 2 900 000,0 грн., які спрямовуються на наступні заходи: 

  

 Капітальний ремонт будинку культури в с. Забороче, 

Коростенського району, Житомирської області – 700 000,00 грн.; 

 Капітальний ремонт будинку культури по вул. Житомирська в 

с. Кишин, Коростенського району, Житомирської області – 

800 000,00 грн.; 

 Капітальний ремонт будинку культури по вул. Свято-Миколаївська, 

34 в м. Олевськ, Коростенського району, Житомирської області – 

950 000,00 грн.; 

 Капітальний ремонт приміщення будівлі Жубровицького ДНЗ № 15 

“Чебурашка” по вул. Шевченка, 11 в с. Жубровичі, Олевського 

району, Житомирської області – 450 000,00 грн. 
  

Вносяться наступні зміни до міського  бюджету 

  

       Збільшити доходи по загальному фонду по коду доходів 41034500 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 

2 900 000,0 грн. 
  

Головний розпорядник – відділ культури і туризму Олевської міської ради 

   

     Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 1017363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 2 450 000,00 

грн. 
  



Головний розпорядник –Олевська міська рада  
  

         Збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВКМБ 0117363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» на суму 450 000,00 грн. 
  

1. Зміни в межах кошторисних призначень. 
  

3.1 На виконання звернення відділу культури і туризму Олевської міської 

ради. 
  

Головний розпорядник – відділ культури і туризму Олевської міської ради  
  

     Зменшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення 

діяльності бібліотек», КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 34 500,00 грн., 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 6 300,00 грн. 

       Збільшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення 

діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів», КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 34 500,00 грн., КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 6 300,00 грн. 
  

3.2 Для виконання робіт по об»єкту «Реконструкція станції 2-го підйому із 

застосуванням новітніх технологій та встановлення обладнання з 

доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого 

водопостачання по вул.Промислова м.Олевськ Олевського району 

Житомирської області». 
  

Головний розпорядник –Олевська міська рада  
  

     Зменшити видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0116013 

«Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», КЕКВ 

3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 

суму 600 000,00 грн. 

     Зменшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» на суму 200 000,00 грн. 

     Зменшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0117461 «Утримання та 

розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету» на суму 200 000,00 грн. 

     Збільшити видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 

0117310 «Будівництво  об&apos;єктів житлово-комунального господарства», 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 1 000 000,00 

грн. 
  

1. Для оплати за ПКД по об»єкту «Капітальний ремонт частини 

приміщення Кишинського стаціонарного відділення для постійного 

проживання Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) з влаштуванням притулку для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства за ознакою статі по 



вул.Житомирська, 55а в с.Кишин Коростенського району 

Житомирської області». 
  

Головний розпорядник –Олевська міська рада 

  

     Зменшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» на суму 40 000,00 грн. 
  

       Збільшити видатки спеціального фонду по КПКВКМБ 0117323 

«Будівництво  установ та закладів соціальної сфери», КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об»єктів» на суму 40 000,00 грн. 
  

                    3.4 На виконання звернення КУ «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради на проведення Міжнародного Дня захисту дітей 

  

Головний розпорядник –Олевська міська рада 

  

     Зменшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0114082 «Інші заходи 

в галузі культури і мистецтва» на суму 6 000,00 грн. 

     Збільшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0113121 «Утримання 

та забезпечення діяльності центрів соціальних служб» на суму 6 000,00 грн.  
  

                   3.5 КНП "Олевський  ЦПМД" на оплату курсів підвищення 

кваліфікації медичних працівників 

  

Головний розпорядник –Олевська міська рада  
  

          Зменшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів»  на суму 34 720,00 грн. 

          Збільшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0112111 «Первинна 

медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги»  на суму 34 720,00 грн. 
  

                     3.6 На виконання звернення відділу освіти, молоді і спорту на 

придбання матеріалів для ремонту приміщення групи централізованого 

господарського обслуговування, проходження медоглядів працівників.  
  

    Головний розпорядник – відділ освіти, молоді і спорту Олевської міської 

ради  
  

          Зменшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 06111021 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на суму 43 

571,00 грн., в т.ч. по:КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 3 

571,00 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв (крім комунальних)» на 

суму 40 000,00 грн. 

          Збільшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0611070 «Надання 

позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 



роботи з дітьми», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 

1 515,00 грн. 

          Збільшити видатки загального фонду по КПКВКМБ 0611141 « 

Забезпечення діяльності інших закладів освіти у сфері освіти» на суму 

42 056,00 грн., в т.ч. по: КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» на суму 40 000,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» на суму 2 056,00 грн. 
  

Начальник фінансового управління                                         Катерина 

ГОРПИНІЧ  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

Розглянувши подані документи громадян: ******, що проживає за 

адресою с.Перга, ******, 34, ******, що проживає за адресою: с.Радовель, вул. 

******, 67, ******, що проживає за адресою с.Копище, вул. ******,7, ******, 

що проживає за адресою с.Перга, по вул. ******, 6/2, ******, що проживає за 

адресою с.Копище, вул. ******, 3, ******, що проживає за адресою м.Олевськ, 

вул. ******, 75/2, ******, що проживає за адресою с.Хочине, вул. ******, 124, 

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

відповідності до «Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених 

осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної 

операції на території Олевської ОТГ та військовослужбовців, працівників 

Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, 

інших силових структур громади, що брали участь у актитерористичних 

операцій на 2020-2022 роки», затвердженої рішенням  ХLVІІІ сесії Олевської 

міської ради   VІІ скликання, «Програми соціального захисту населення 

Олевської міської ради на 2021-2025 роки», затвердженої рішенням  ІІ сесії 

Олевської міської ради   VІІІ скликання від 24.12.2020 року №37, враховуючи 

висновок постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

виплату одноразової матеріальної допомоги: 

 ****** за укладений контракт із ЗСУ – 10000,00 гривень; 

 ****** за укладений контракт із ЗСУ –    10000,00 гривень; 

 ****** за укладений контракт із ЗСУ –    10000,00 гривень; 

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

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

 ****** на лікування дитини - 10 000,00 гривень; 

 Бовкун Галині Миколаївні на лікування підопічних – 5 000,00 гривень. 



2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій. 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про внесення змін до рішення сесії 

ради від 01.12.2020 року 

№ 4 «Про утворення постійних комісій 

ради та затвердження їх складу» 

 

           На підставі Постанови Олевської міської територіальної виборчої комісії 

Коростенського району Житомирської області від 06.05.2021 року № 76 «Про 

припинення дії депутатських мандатів та визнання обраними депутатами 

Олевської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі на ступних за 

черговістю кандидатів у депутати»,  керуючись ст. 26, ст. 47  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада 

ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни до рішення Олевської міської ради VІІІ скликання від 

01.12.2020 року № 4 «Про утворення постійних комісій ради та затвердження їх 

складу». 

2. Вивести зі складу постійної комісії з питань депутатської діяльності, 

регламенту, дотримання законодавства та протидії корупції ВЕСЕЛЬСЬКОГО 

Михайла Миколайовича. 

3. Ввести до складу постійної комісії з питань депутатської діяльності, 

регламенту, дотримання законодавства та протидії корупції ОЛЬШАНСЬКУ 

Аллу Петрівну. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Мельника Сергія. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року  

 

Про внесення змін у додаток до рішення 

ІІІ сесії Олевської міської ради  

VІІІ скликання від 04.02.2021 року 

№ 91 «Про закріплення депутатів 

Олевської міської ради за виборчими 

округами» 

 

 На підставі Постанови Олевської міської територіальної виборчої комісії 

Коростенського району Житомирської області від 06.05.2021 року № 76 «Про 

припинення дії депутатських мандатів та визнання обраними депутатами 

Олевської міської ради у багатомандатному виборчому окрузі на ступних за 

черговістю кандидатів у депутати»,  відповідно до п. 2 ст. 49 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10, 11, 16 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад», для здійснення депутатських повноважень, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни у додаток до рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 04.02.2021 року № 91 «Про закріплення депутатів Олевської 

міської ради за виборчими округами». 

2. У пункті 25 слова Весельський Михайло Миколайович замінити – 

Ольшанська Алла Петрівна. 

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

МЕЛЬНИКА. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток  

          

СПИСОК 

депутатів закріплених за виборчими округами 

 

 

Секретар ради      Сергій МЕЛЬНИК 

  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові депутата 

Округ Список вулиць 

25 ОЛЬШАНСЬКА  

Алла Петрівна 

Радовельський 

старостинський 

округ 

с. Радовель, с. Пояски, с. Рудня-

Радовельська. 



 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року  

 

Про підтвердження членства 

у Всеукраїнській асоціації громад 

 

 Враховуючи, що Олевська міська рада є членм Всеукраїнської асоціації 

громад за правонаступництвом (на підставі ч. 9 пункту 6-1 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Підтвердити членство Олевської міської ради у Всеукраїнській 

асоціації громад. 

 2. Доручити представляти інтереси Олевської міської ради  у 

Всеукраїнській асоціації громад: 

 2.1. Міському голові Лисицькому Сергію; 

 2.2. Секретарю ради Мельнику Сергію. 

 3. Передбачити у бюджеті територіальної громади на 2021 рік кошти на 

сплату щорічного членського внеску із розрахунку 0,50 на одного жителя 

територіальної громади, що становить 15000,00 (п'ятнадцять тисяч) грн. 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Мельника Сергія. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

 

  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія               VІІІ скликання

  

від 03.06.2021 року  

 

Про затвердження Положення 

про присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Олевськ» у новій редакції 

 

     З метою вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у 

соціально-економічний та культурний розвиток міста, відповідно до Статуту  

Олевської міської територіальної громади, ст.25 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії із 

соціально-гуманітарних питань,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Олевськ» у новій редакції, додаток 1.  

2. Затвердити склад комісії по визначенню кандидатур на присвоєння звання 

«Почесний громадянин м. Олевськ» у новій редакції, додаток 2. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Мельника Сергія 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



ПОЛОЖЕННЯ 

про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Олевськ» 

І. Загальні положення 

1.1. Звання «Почесний громадянин м. Олевськ» (надалі Звання) присвоюється 

мешканцям міста Олевськ, жителям інших населених пунктів України та інших 

країн за значний внесок у соціальний, економічний та культурний розвиток 

міста, за вагомі досягнення у галузях науки, освіти, культури, спорту, охорони 

здоров’я, охорони громадського порядку, будівництва, житлово-комунального 

господарства, підприємства, за творчу, громадську та благодійну діяльність. 

1.2. Звання присвоюється рішенням сесії Олевської міської ради. 

1.3. Звання присвоюється особі лише один раз. 

1.4. Церемонія присвоєння Звання відбувається щорічно, як правило, на 

святкуванні Дня міста Олевськ, або до  інших державних свят. 

1.5. Встановити квоту  з присвоєння звання «Почесний громадянин м. Олевськ»  

- не більше двох громадян на рік. 

1.6. Звання присвоюється також посмертно. 

1.7. Звання не може бути присвоєно громадянам, які раніше скоїли 

кримінальний злочин, були засудженими і судимість яких не знята. 

1.8. У разі здійснення особою, якій було присвоєно Звання, кримінального 

злочину, за який особу було засуджено і вирок щодо якої вступив у законну 

силу, питання позбавлення її Звання вирішується на пленарному  засіданні 

міської ради. 

ІІ. Порядок представлення до присвоєння звання «Почесний громадянин 

м. Олевськ» 

2.1. Подання надсилається на ім'я міського голови не пізніше першого травня 

поточного року, а в разі перенесення святкування Дня міста, за місяць до дня 

проведення святкування. 

2.2. Виконавчий комітет міської ради збирає та узагальнює подання та виносить 

їх на розгляд комісії. 

2.3. Право висування кандидатур на присвоєння Звання належить: 

- виконавчому комітету Олевської міської ради; 

- постійним комісіям Олевської міської ради; 

- трудовим колективам підприємств, установ, організацій міста (незалежно від 

форм їх власності); 

- громадським організаціям, політичним партіям, релігійним конфесіям. 

2.4. У разі подання кандидатури до присвоєння Звання подаються такі 

документи: 

- клопотання до виконкому міської ради для попереднього розгляду 

пропозицій про присвоєння звання «Почесний громадянин м. 

Олевськ»; 

- вичерпні біографічні дані про кандидата; 

- відомості про досягнення кандидата у сферах діяльності, зазначених 

у п. 1.1. цього Положення та обґрунтування його вагомого 

особистого внеску у розвиток міста; 

- копії паспорта, ідентифікаційного коду; 

- фото 4х6; 

- копії  документів про державні нагороди. 



 До пакету документу можуть додаватися відгуки, клопотання юридичних, 

фізичних осіб, трудових колективів та зібрань громадян, які підтримують 

висування цієї кандидатури (кількість відгуків не обмежується). 

2.5. Не розглядаються: 

 - подання у порядку самовисування; 

 - документи, що не відповідають вимогам, визначеним у п. 2.2. цього розділу. 

2.6. Попередній розгляд матеріалів та висновки щодо кандидатури на 

присвоєння Звання проводить комісія по визначенню кандидатур на 

присвоєння звання «Почесний громадянин м. Олевськ». 

2.7. Персональний та кількісний склад членів комісії, по визначенню 

кандидатур на присвоєння Звання «Почесний громадянин м. Олевськ»,  

затверджується сесією міської ради, додаток 2. 

Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні комісії. 

2.8. Пропозиції комісії про присвоєння Звання розглядаються та 

затверджуються на сесії міської ради з подальшою публікацією в 

інформаційному бюлетені та на сайті міської ради. 

ІІІ. Порядок вручення посвідчення, диплому «Почесний громадянин міста 

Олевськ» 

3.1. Громадянам, які удостоєні звання «Почесний громадянин міста Олевськ»,  

вручається медаль «Почесний громадянин міста», посвідчення та диплом. 

3.2. Відзнаку вручає міський голова або за його дорученням один із заступників 

міського голови. 

3.3. Короткі біографічні дані про Почесного громадянина, його фото, зміст 

рішення міської ради заносяться до «Книги почесних громадян м. Олевськ» в 

хронологічному порядку, яка ведеться в одному екземплярі і зберігається в 

міській раді. 

3.4. Повідомлення про присвоєння Звання розміщуються в інформаційному 

бюлетені та на сайті міської ради. 

ІV. Пільги громадянам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин м. 

Олевськ» 

4.1. Почесному громадянину міста  надаються всі знаки уваги, що відповідають 

його високому званню, соціальному статусу.  Він персонально запрошується як 

почесна особа на заходи, присвячені державним святам і іншим важливим 

подіям у житті міста. 

4.2. Почесний громадянин має такі права та пільги: 

- Почесний громадянин міста, який в даний час не проживає на території міста, 

на період перебування у місті, на запрошення міської ради, забезпечується 

оплатою за проїзд в обидві  сторони, забезпечується харчуванням та 

безкоштовним проживанням; 

- Почесним громадянам виплачується одноразова винагорода в розмірі 5000,00 

грн.  

4.3. Кошти на погашення витрат, згідно з розділом 4 цього Положення, 

передбачаються у поточному бюджеті міста. 

V. Позбавлення звання “Почесний громадянин м. Олевськ» 

5.1. Почесний громадянин м. Олевськ може бути позбавлений свого звання 

рішенням міської ради у випадку вступу в силу обвинувального вироку суду. 

5.2. У разі позбавлення особи Звання: 



- посвідчення про присвоєння звання почесного громадянина та інші атрибути 

нагородження підлягають поверненню до міської ради; 

- громадяни позбавляються встановлених прав і пільг даного Положення. 

VІ. Заключні положення 

6.1. Робота щодо узагальнення поданих документів, подання їх на розгляд, 

підготовка проектів рішень Звання покладається на секретаря ради. 

6.2. Запис інформації у «Книзі почесних громадян» здійснює секретар ради. 

6.3. У випадку втрати (псування) медалі «Почесний громадянин міста», 

посвідчення та диплома, їх дублікат не видається. 

6.4. У разі смерті особи, відзначеної Званням, медаль «Почесний громадянин 

міста», посвідчення та диплом залишаються у спадкоємців без права отримання 

пільг. 

6.5. У випадку присвоєння звання посмертно медаль «Почесний громадянин 

міста», посвідчення,  диплом та грошова допомога надаються спадкоємцям 

особи. 

6.4. Положення вступає в силу з моменту прийняття міською радою рішення.   

 

Секретар ради        Сергій МЕЛЬНИК  



           

Додаток 2 

 

КОМІСІЯ 

по  визначенню кандидатів на присвоєння звання 

«Почесний громадянин м. Олевськ» 

 

Голова комісії: ВЖЕСИНСЬКА Анна – депутат міської ради (за згодою) 

 

Секретар комісії: ШИБЕЦЬКА Марина - депутат міської ради (за згодою) 

 

Члени комісії: 

1. КЛЬОЦ Ірина – начальник відділу культури та туризму міської ради. 

2. ІВАНЧЕНКО Ярослав – депутат міської ради. 

3.ЯЦЕНКО Наталія – депутат міської ради. 

4.ГЕРГАЛО Світлана – депутат міської ради. 

5. РУДОЙ Світлана – депутат міської ради. 

 

 

Секретар ради        Сергій МЕЛЬНИК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року  

 

Про затвердження Положення  

про щорічний міський конкурс 

«Людина року» Олевської ТГ  

у новій редакції 

 

  

З метою відзначення громадян, які внесли значний особистий внесок у 

соціально-економічний та культурний розвиток міста,  відповідно до Статуту 

Олевської міської територіальної громади, ст. ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

із соціально-гуманітарних питань,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА:   

1. Затвердити Положення про щорічний міський конкурс «Людина року» 

Олевської ТГ у новій редакції (додається). 

 
2. Затвердити новий склад комісії щорічного міського конкурсу «Людина 

року» Олевської ТГ, додається.  
 

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

 
 
 
 
 
 
Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 
 
  



           Додаток 1 

ПОЛОЖЕННЯ 

про щорічний міський конкурс «Людина року» Олевської ТГ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Міський конкурс «Людина року» Олевської ТГ (далі – Конкурс) 

проводиться щорічно з метою виявлення видатних особистостей, відзначення 

вагомих досягнень представників територіальної громади у найбільш важливих 

сферах професійної та суспільної діяльності Олевської ТГ. 

1.2. У конкурсі беруть участь особи, які мають вагомі особисті заслуги та 

професійні здобутки в економічній, управлінській, соціальній, культурній, 

громадсько-політичній сферах життя громади, діяльність яких є соціально 

значимою та має громадське визнання. 

1.3. Переможцю у відповідній номінації присвоюється звання «Людина року». 

1.4. Присвоєння звання «Людина року» проводиться за такими номінаціями: 

- «Громадський діяч року»; 

- «Працівник освіти року»; 

- «Працівник охорони здоров’я року»; 

- «Працівник галузі фізичної культури і спорту року»; 

- «Спортсмен року»; 

- «Діяч культури року»; 

- «Працівник сфери обслуговування року»; 

- «Працівник житлово-комунального господарства року» 

- «Підприємець року»; 

- «Роботодавець року»; 

- «Учень року»; 

- «Посадова особо місцевого самоврядування року»; 

- «Сільськогосподарський товаровиробник приватного сектору року» 

- «Захисник року» 
 

Звання «Людина року» є особистим, неперехідним та довічним. 
  

2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 2.1. У конкурсі беруть участь громадяни, які є членами територіальної громади 

Олевської ТГ, кандидатури яких офіційно подані  на розгляд конкурсної  

комісії. 

2.2. Право висувати претендентів на присвоєння звання «Людина року», 

 відповідно до запропонованого переліку номінацій, мають органи місцевого 

самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм 

власності, професійні спілки, об’єднання громадян, органи самоорганізації 

населення.  Самовисування на присвоєння звання не розглядаються. 

2.3.  Суб’єкти висування претендентів на присвоєння звання «Людина року» 

подають щороку до міської ради наступні документи: 

- клопотання на ім’я міського голови про присвоєння звання «Людина 

року»; 



- характеристику на кандидата з інформацією про нього, його місце 

роботи, посаду, його професійний рівень та досягнення, громадську 

активність, особисті заслуги; 

- документи та матеріали, які підтверджують досягнення претендента 

та їх соціальну вагомість (копії нагород тощо). 

          Документи, подані пізніше встановленого терміну, не розглядаються. 

2.4. Документи на претендентів на присвоєння звання «Людина року» 

засвідчуються підписом керівника відповідного органу, установи, організації, 

підприємства, громадського об’єднання, органу самоорганізації населення. 

Документи, які подаються на розгляд конкурсної комісії, поверненню не 

підлягають. 

2.5. Конкурсна комісія утворюється рішенням міської ради з числа 

авторитетних та впливових громадських діячів, провідних спеціалістів в 

конкретних професійних напрямках,  депутатів міської ради, представників 

громадськості. 

2.6. Конкурсна комісія забезпечує прийняття та розгляд документів, зазначених 

у п.2.3. даного Положення і визначає переможців  у  номінаціях. 

2.7. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке 

проводиться її головою, а в разі його відсутності, заступником. Засідання 

комісії вважається правомочним за умови присутності не менше двох третин її 

складу. Рішення комісії про присвоєння звання «Людина року» приймається 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні 

комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на 

засіданні комісії. 

  2.8.Основними критеріями у визначенні переможців у номінаціях є значні 

фахові досягнення, а також успіхи в окремих галузях (залежно від переліку 

номінацій), зокрема: у виробничій, господарській, гуманітарній сфері, високі 

показники в спортивній, творчій роботі, лідерські якості, активність у 

меценатстві, яскраві приклади виявлення патріотичних вчинків, конкретних 

справ заради інтересів міста впродовж останнього календарного та поточного 

року. До переваг у відборі кращих номінантів на звання «Людина року» 

належить участь у громадському житті, наявність нагород, заохочень, особливо 

високого рівня, великий авторитет, повага від людей та моральність.    

2.9.Списки претендентів та клопотання про присвоєння звання «Людина року» 

оприлюднюються на офіційному сайті міської ради протягом десяти 

календарних днів для участі жителів міста в обговоренні претендентів. 

2.10.Підведення підсумків міського конкурсу «Людина року» проводиться 

щорічно до Дня міста у травні. На основі рішення конкурсної комісії міський 

голова видає розпорядження про присвоєння звання «Людина року». 

  

3. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ «ЛЮДИНА РОКУ» 

 3.1. Нагородження переможців Конкурсу проводиться в обстановці 

урочистості на церемонії вшанування володарів звання «Людина року» під час 

святкування Дня міста або іншого державного свята. 

3.2. Переможці нагороджуються статуетками «Людина року». Короткі 

біографічні дані про особу, якій присвоєно звання «Людина року», з 

фотографією передаються до районного краєзнавчого музею. 



 3.3. Інформація про підсумки проведення Конкурсу публікується у місцевих 

засобах масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті міської 

ради. 

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК 

 

           Додаток 2 

  

Склад комісії 

щорічного міського конкурсу «Людина року» Олевської ОТГ 

 

Голова комісії: ЛИСИЦЬКИЙ Сергій Іванович – міський голова  

Заступник голови комісії: ДВОРЕЦЬКИЙ Володимир – керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради 

Секретар комісії: Саковець Л.В. – начальник загального відділу. 

Члени комісії: 

1. МЕЛЬНИК Сергій – секретар ради. 

2. ФЕЩУК Людмила – фізична особа-підприємець (за згадою). 

3.МОРОЗ Ніна – голова ГО «ДІЯ» (за згодою). 

4. ЗЕМЛЯНИЙ Володимир – фізична особа-підприємець (за згадою). 

 

 

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК  



 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року  

 

Про внесення змін до Положення 

«Про порядок надання одноразової  

матеріальної грошової допомоги 

мешканцям Олевської міської  

територіальної громади» 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення «Про порядок надання  одноразової 

матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської міської  територіальної 

громади», а саме:  

замінити в п.п. 3.2.5 п. 3. Розмір матеріальної грошової допомоги  з 

Допомога на лікування хронічних захворювань – 1 тис. грн.;  на Допомога на 

лікування хронічних захворювань – від 500 (п’ятсот) грн. до 1000,00 (одна 

тисяча) грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань ради бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



               

                         

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року  

 

Про внесення доповнень до 

Програми економічного і соціального  

розвитку  Олевської  міської   

територіальної громади  на 2021 рік  
 

Відповідно до ст. ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 468-р, рішення VI cесії 

Олевської міської ради VIIІ скликання від 02.04.2021 року №216 «Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Олевської міської  

територіальної громади на 2021 рік», враховуючи висновки постійної комісії 

міської ради з питань планування фінансів, бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, 

міська  рада 

ВИРІШИЛА: 

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

розвитку Олевської міської територіальної громади та шляхи їх реалізації у 

2021році» Програми економічного і соціального розвитку  Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2021 році. 

1.1.Доповнити розділ 10 «Культура» пунктом 19 «Капітальний ремонт 

будинку культури в с. Забороче, Коростенського району, Житомирської області 

– обсяг фінансування 700,00 (сімсот тисяч) гривень». 

          1.2. Доповнити розділ 10 «Культура» пунктом 20 «Капітальний ремонт 

будинку культури по вул. Житомирська в с. Кишин, Коростенського району, 

Житомирської області – обсяг фінансування 800,00 (вісімсот тисяч) гривень». 

1.3.Доповнити розділ 10 «Культура» пунктом 21 «Капітальний ремонт 

будинку культури по вул. Свято-Миколаївська, 34 в м. Олевськ, 

Коростенського району, Житомирської області обсяг фінансування 

950,00(дев’ятсот  п’ятдесят тисяч) гривень. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

Міський  голова                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія                       VІІІ скликання 

 

від 03.06.2021 року 

 

Про надання дозволу на безоплатну передачу  

основних засобів з балансу КУ «Територіальний  

центр соціального обслуговування (надання  

соціальних послуг)» Олевської міської ради  

на баланс Олевської міської ради 

 

З метою ефективного використання майна, забезпечення стабільної 

діяльності Олевської міської ради, керуючись ст. ст. 78, 136 Господарського 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу основних засобів з балансу КУ 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Олевської міської ради на баланс Олевської міської ради, згідно 

з додатком.  

2. КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради (Владислав Мельник) 

здійснити процедуру передачі, та оформити акти приймання-передачі, у 

відповідності до вимог чинного законодавства.  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Віра Дорош) здійснити 

заходи щодо безкоштовного зарахування на баланс майна, зазначеного в 

додатку до цього рішення та внести відповідні зміни до бухгалтерського 

обліку. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина 

Світельська). 
 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 



 
 

Додаток  

до рішення VІІІ сесії Олевської міської ради VIII скликання  

від 03.06.2021 року № ___  «Про надання дозволу на безоплатну  

передачу основних засобів з балансу КУ «Територіальний  

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  

Олевської міської ради на баланс Олевської міської ради» 

 

 

Основні засоби 

№ 

п/п 

Найменування  

об'єкта 

Рік  

випуску  

Дата 

введення 

в 

експлуа-

тацію 

  Інвентар- 

    ний  

  номер 

 

Первісна 

вартість, 

 (гривень) 

 

Сума 

нара- 

хованого 

зносу, 

 (гривень) 

Балансова 

(залишков

а) 

вартість, 

(гривень) 

1 Трактор  колісний 

ЮМЗ-6 

№ 58-09 ЖБ 

1982 01.1998 101510002 2793,00 2793,00 0,00 

2 Причіп тракторний 

2ПТС -4 

№ 00164 АЕ 

1983 01.1998 101510003 4895,00 4895,00 0,00 

3 Картоплекопач КТН-2 Невідомо 12.2009 101510004 10055,00 9471,46 583,54 

4 Борона дискова 

навісна 

Невідомо 12.2009 101510005 15050,00 14172,08 877,92 

5 Сінограбарка 5-

зірочок елементна 

Невідомо 12.2009 101510006 6400,00 6026,68 373,32 

6 Плуг ПЛН-3-3,5 з 

передплужником 

Невідомо 12.2009 101510008 6250,00 5885,42 364,58 

7 Борона БЗСС-1,0 Невідомо 12.2009 101510007 2970,00 2734,88 235,12 

8 Косарка КС-1,9 б/у Невідомо 07.2009 101510009 2350,00 2212,92 137,08 

9 Плуг 2-х корпусний Невідомо 01.2010 11130461 450,00 450,00 0,00 

 Разом х  х 51213,00 48641,44 2571,56 

 

 

Секретар ради                                                                        Сергій МЕЛЬНИК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія                       VІІІ скликання 

 

від 03.06.2021 року 

 

Про надання дозволу на безоплатну передачу  

основних засобів з балансу відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради 

на баланс Олевської міської ради 

 

З метою ефективного використання майна, забезпечення стабільної 

діяльності Олевської міської ради, керуючись ст.ст. 78, 136 Господарського 

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

Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу основних засобів з балансу відділу 

освіти, молоді та спорту Олевської міської ради на баланс Олевської 

міської ради, згідно з додатком.  

2. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради (Валерій 

Левченко) здійснити процедуру передачі, та оформити акти приймання-

передачі, у відповідності до вимог чинного законодавства.  

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Віра Дорош) здійснити 

заходи щодо безкоштовного зарахування на баланс майна, зазначеного в 

додатку до цього рішення та внести відповідні зміни до бухгалтерського 

обліку. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина 

Світельська). 
 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

   



 
 

Додаток  

до рішення VІІІ сесії Олевської міської ради  

VIII скликання від 03.06.2021 року № ___ «Про надання  

дозволу на безоплатну передачу основних засобів з балансу  

Олевського МНВК на баланс Олевської міської ради» 

 

 

Основні засоби 

№ 

п/п 

Найменуванн

я, стисла 

характеристи

ка, 

призначення 

Рік 

випуску 

(будівни

цтва) чи 

дата 

придбан

ня 

(введенн

я в 

експлуа

тацію) 

та 

виготов

лювач 

Номер Од

ин

. 

ви

мі

р. 

Фактична 

наявність 

За даними бухгалтерського 

обліку 

Ін
в
ен

та
р

н
и

й
/ 

н
о

м
ен

к
л
ат

у
р

н
и

й
 

К
іл

ьк
іс

ть
 

П
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а 

в
ар

ті
с
ть

) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

П
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а 

в
ар

ті
с
ть

) 

С
у
м

а 
зн

о
су

 
(н

ак
о

п
и

ч
ен

о
ї 

ам
о
р
ти

за
ц

ії
) 

Б
ал

ан
со

в
а 

в
ар

ті
ст

ь
 

1 Трактор -75,  

98-47 ЖБ 

1982 1051000

1 

шт 1 8991,00 1 8991,00 8991,00 8991,00 

2 Трактор 

ЮМЗ-6,  

98-46 ЖБ 

1974 1051000

2 

шт 1 2705,00 1 2705,00 2705,00 2705,00 

3 Автомобіль 

КАМАЗ 

5320, АМ 

8462 ВХ 

1988 1051000

7 

шт 1 18278,0

0 

1 18278,0

0 

18278,0

0 

18278,0

0 

4 Автомобіль 

САЗ – 3507 

41-28 ЖИС 

1991 1015100

15 

шт 1 8235,00 1 8235,00 8235,00 8235,00 

РАЗОМ: 4 38209,0

0 

1 38209,0

0 

38209,0

0 

38209,0

0 
 

 

Секретар ради                                                                        Сергій МЕЛЬНИК  



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія                       VІІІ скликання 

 

від 03.06.2021 року 

 

Про внесення змін у рішення VII сесії  

Олевської міської ради VIII скликання  

від 28.04.2021 року № 28.04.2021 року 

«Про надання дозволу на безоплатну передачу  

інших необоротних матеріальних активів  

з балансу КП «Олевська центральна аптека № 32»  

Олевської міської ради на баланс відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради» 

 

З метою забезпечення стабільної діяльності відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради, керуючись ст. ст. 78, 136 Господарського кодексу України, 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у рішення VII сесії Олевської міської ради VIII скликання від 

28.04.2021 року № 28.04.2021 року «Про надання дозволу на безоплатну передачу 

інших необоротних матеріальних активів з балансу КП «Олевська центральна 

аптека № 32» Олевської міської ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради», а саме: 

1.1.  Внести зміни у назву рішення: слова «…інших необоротних матеріальних 

активів…» замінити словами: «…основних засобів…». 

1.2. Внести зміни у п.1 рішення:  слова «…інших необоротних матеріальних 

активів…» замінити словами: «…основних засобів…». 

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

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 



 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія                       VІІІ скликання 

 

від 03.06.2021 року 

 

Про намір передати в оренду об’єкт 

нерухомого майна, що належить до  

комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади на аукціоні  

  

Розглянувши заяву ФОП Мусійчук Олени Володимирівни від 20.05.2021 

року № 807 щодо передачі в оренду об’єкта нерухомості та включення до Переліку 

першого типу, відповідно ст. 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» № 157-

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

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

Олевської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням 

LVIII сесії Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803, та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Погодити намір передати в оренду об’єкт нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської територіальної громади на аукціоні, а 

саме: приміщень в нежитловій адмінбудівлі, загальною площею 74,25 м2, за 

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

Житомирської області. 

2. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної власності 

(Олег Ковальчук) провести процедуру щодо передачі об’єкта нерухомості, 

зазначеного в п.1 цього рішення, в оренду на аукціоні, відповідно до вимог 

чинного законодавства.   

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

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ               

 
 

 

 



 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

  

VІІІ сесія                                                                                        VІІІ скликання 

 

від 03.06.2021 року 
 

Про внесення доповнень у рішення LХ сесії Олевської  

міської ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1826  

«Про затвердження Переліку першого типу об’єктів  

комунальної власності Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади, що підлягають передачі в  

оренду на аукціоні в новій редакції»  

 

Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради від 17.05.2021 року № 368 Валерія Левченка щодо передачі в оренду 

об’єкта нерухомості та включення до Переліку першого типу, заяву ФОП Мусійчук 

Олени Володимирівни від 20.05.2021 року № 807 щодо передачі в оренду об’єкта 

нерухомості та включення до Переліку першого типу, з метою врегулювання 

правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в 

оренду майна, що перебуває у комунальній власності Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, відповідно до ст. ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про 

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

комунального майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 року 

№ 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», Положення 

про оренду майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади, 

затвердженого рішенням LVIII сесії Олевської міської ради VII скликання від 

03.09.2020 року № 1803, рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

22.10.2020 року № 1826 «Про затвердження Переліку першого типу об’єктів 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, що 

підлягають передачі в оренду на аукціоні в новій редакції» та враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 22.10.2020 року № 1826 «Про затвердження Переліку першого типу 

об’єктів комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні в новій редакції» 

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

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 



Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ                                                         

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

  

VІІІ сесія                                                                                        VІІІ скликання 

 

від 03.06.2021 року 

 

Про затвердження  умов, додаткових умов 

передачі об’єкта нерухомого майна, що належить  

до комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади в оренду на аукціоні  

 

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

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

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», Положення про оренду майна Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії 

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

сесії Олевської міської ради VIII скликання від 03.06.2021 року №____ «Про намір 

передати в оренду об’єкт нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської територіальної громади на аукціоні», рішення LХ сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1826 «Про 

затвердження Переліку першого типу об’єктів комунальної власності Олевської 

міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають передачі в оренду на 

аукціоні в новій редакції» (зі змінами), та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити умови та додаткові умови передачі об’єкта нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської територіальної 

громади в оренду на  аукціоні, згідно додатку до цього рішення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина 

Світельська). 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

 

 

 



 

 

 
Додаток 

До рішення VIІІ сесії Олевської міської ради VIII скликання  

від 03.06.2021 року №____ «Про затвердження  умов, додаткових умов передачі  

об’єкта нерухомого майна, що належить до комунальної  

власності Олевської міської територіальної  

громади в оренду на аукціоні»  

 

Умови та додаткові умови  

передачі об’єкта нерухомого майна, що належить до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади в оренду на аукціону 

 

Умови оренди 

Найменування об’єкта 

оренди 

Приміщення в нежитловій адмінбудівлі, загальною площею 

74,25 м2, за адресою: 11042, вул. Шевченка, 14, с. Жубровичі, 

Коростенський район, Житомирська обл., що обліковується на 

балансі Олевської міської ради.                                

Стартова орендна плата 
 

205,08 грн (двісті п’ять гривень 08 коп), без урахування ПДВ - 

для електронного аукціону; 

102,54 грн (сто дві гривні 54 коп), без урахування ПДВ - для 

електронного аукціону із зниженням стартової ціни; 

102,54 грн (сто дві гривні 54 коп), без урахування ПДВ – для 

електронного аукціону за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого подання цінових 

пропозицій; Кількість кроків аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій - 1. 

Строк оренди 4 роки 11 місяців 

Додаткові умови оренди 

Майно передається в оренду без права викупу та передачі в суборенду орендованих 

приміщень..  

 
 

 

Секретар ради                                                                 Сергій МЕЛЬНИК  

 

 

 

 



                 ПРОЄКТ 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

       

VІІІ сесія                                                                                          VІІІ скликання 

 

від 03.06.2021 року 

 

Про оголошення аукціону про передачу  

в оренду об’єкта нерухомого майна, що  

належить до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади 

 

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

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

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

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

майна Олевської міської об’єднаної територіальної громади, затвердженого 

рішенням LVIII сесії Олевської міської ради VII скликання від 03.09.2020 року 

№1803, рішення VIІІ сесії Олевської міської ради VIII скликання від 03.06.2021 

року №____ «Про намір передати в оренду об’єкт нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської територіальної громади на 

аукціоні» рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 22.10.2020 

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

власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади, що підлягають 

передачі в оренду на аукціоні в новій редакції» (зі змінами), рішення VIІІ сесії 

Олевської міської ради VIII скликання від 03.06.2021 року №____ «Про 

затвердження умов, додаткових умов передачі об’єкта нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської територіальної громади в 

оренду на аукціоні» та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Оголосити аукціон про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської територіальної громади, а 

саме: приміщень в нежитловій адмінбудівлі, загальною площею 74,25 м2, за 

адресою: 11042, вул. Шевченка, 14, с. Жубровичі, Коростенський район, 

Житомирська обл., що обліковується на балансі Олевської міської ради. 

2. Затвердити текст оголошення про передачу нерухомого майна в оренду, 

згідно додатку. 

3. Відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної 

власності (Олег Ковальчук) від імені Орендодавця оприлюднити оголошення про 
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проведення аукціону про передачу нерухомого майна в оренду в електронній 

торговій системі «Prozorro.Продажі». 

4. Уповноважити міського голову з переможцем аукціону укласти та 

підписати договір оренди, відповідно до Примірного договору оренди майна, що 

належить до комунальної власності Олевської міської територіальної громади, 

затвердженого рішенням LІХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

24.09.2020 року №1802, з урахуванням діючих норм Законодавства. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

Міський голова                                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ПРОЄКТ 
Додаток 

до рішення VІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання  

від 03.06.2021 року №___ «Про оголошення аукціону про передачу 
 в оренду об’єкта нерухомого майна, що належить до комунальної  

власності Олевської міської територіальної громади» 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про передачу об’єкта нерухомого майна в оренду на аукціоні 

включеного до Переліку першого типу об’єктів комунальної власності 

Олевської міської територіальної громади, що підлягають передачі в оренду 

на аукціоні -  приміщень в нежитловій адмінбудівлі,  

загальною площею 74,25 м2, за адресою: 11042, вул. Шевченка, 14,  

с. Жубровичі, Коростенський район, Житомирська обл.  

Назва аукціону  Аукціон про передачу в оренду об’єкта нерухомого майна, 

що належить до комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади. 

Повне найменування та адреса 

орендодавця/балансоутримувача  

 

Олевська міська рада Житомирської області, код ЄДРПОУ 

04343470, місцезнаходження: 11001, вул. Володимирська, 2,  

м. Олевськ, Житомирської обл. тел. (04135) 2-11-52,  

e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Інформація про об’єкт оренди Приміщення на першому поверсі в нежитловій 

двоповерховій адмінбудівлі, загальною площею 74,25 м2, за 

адресою: 11042, вул. Шевченка, 14, с. Жубровичі, 

Коростенський район, Житомирська обл., що обліковується 

на балансі Олевської міської ради.  

Тип переліку Перший 

Вартість об'єкта оренди 

 

Залишкова балансова вартість об’єкта оренди станом на 

01.01.2021 року –  20 507,94 грн (двадцять тисяч п’ятсот сім 

гривен 94 коп); 

первісна балансова вартість об'єкта оренди станом на 

01.01.2021 року – 47 493,25 грн (сорок сім тисяч чотириста 

дев’яносто три гривні 25 коп)   

Тип об’єкта  Нерухоме майно 

Пропонований строк оренди 4 роки 11 місяців 

Фотографічне зображення майна Додається 

Поверховий план об’єкта або план 

поверху, на якому розташовано 

об’єкт оренди 

Додається 

Місцезнаходження об’єкта; 
11042, вул. Шевченка, 14, с. Жубровичі, Коростенський 

район, Житомирська обл. 

Загальна і корисна площа об’єкта 74,25 м2 

Характеристика об’єкта оренди  Приміщення  знаходяться на першому надземному 

поверсі в нежитловій двоповерховій будівлі. 

Фундамент залізобетонні блоки, стіни цегла, 

перегородка цегла, перекриття залізобетонні, 

покрівля азбофанера, підлога дерев’яні дошки. 
Технічний стан, інформація про 

потужність електромережі і 

забезпечення комунікаціями  

Задовільний. Наявне: електропостачання, потужність 

електромережі – 5 кВт, опалення голландські печі. 

Інформація про те, що об’єктом 

оренди є пам’ятка культурної 

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net
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спадщини, щойно виявлений 

об’єкт культурної спадщини чи 

його частина  

Наявність погодження органу 

охорони культурної спадщини на 

передачу об'єкта в оренду 

Не потребує 

 

Інформація про включення об’єкта 

до переліку майна, що підлягає 

приватизації 

Не включено до переліку майна, що підлягає приватизації. 

Цільове призначення об'єкта 

оренди, у разі неможливості 

використання об'єкта за будь-яким 

цільовим призначенням відповідно 

до п. 29 Порядку, крім випадку, 

передбаченого аб.7 п.29 Порядку 

(в разі відсутності інформації на 

момент її внесення), та в разі 

включення об'єкта до Переліку 

другого типу 

Без обмежень. 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт 

оренди, відкритих 

постачальниками комунальних 

послуг 

Об’єкт оренди не має окремих особових рахунків, 

відкритих постачальниками комунальних послуг. Порядок 

компенсації балансоутримувачу на оплату комунальних 

послуг буде впорядковано окремим договором. 

Проєкт договору  Додається до оголошення про передачу нерухомого майна в 

оренду  

Умови та додаткові умови оренди 

Стартова орендна плата 

 

205,08 грн (двісті п’ять гривень 08 коп), без урахування 

ПДВ - для електронного аукціону; 

52,54 грн (п’ятдесят дві гривні 54 коп), без урахування ПДВ 

- для електронного аукціону із зниженням стартової ціни; 

52,54 грн (п’ятдесят дві гривні 54 коп), без урахування ПДВ 

– для електронного аукціону за методом покрокового 

зниження стартової орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій; 

Строк оренди   4 роки 11 місяців 

Письмова згода на передачу майна 

в суборенду відповідно до п. 169 

Порядку 

Майно передається в оренду без права передачі в суборенду  

 

Вимоги до орендаря Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до 

особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про 

оренду державного та комунального майна». 

Контактні дані (номер телефону і 

адреса електронної пошти 

працівника балансоутримувача для 

звернень про ознайомлення з 

об’єктом оренди) 

Олевська міська рада Житомирської області  

Адреса: вул. Володимирська, 2, м.Олевськ,  

Житомирської обл. 11001, тел. (04135) 2-11-52 

Час роботи міської ради з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), у 

п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. 

Адреса електронної пошти: olevsk_miskrada@ukr.net    

Контактна особа: Ковальчук Олег Борисович. 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви  на 

участь в аукціоні, що визначається 

Аукціон передачі нерухомого майна в оренду. Дата  

аукціону «30» червня 2021 року. Час проведення аукціону 

встановлюється електронною торговою системою 

відповідно до вимог Порядку проведення електронних 
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з урахуванням вимог, 

установленим Порядком 

аукціонів. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні                                

встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 

19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон: 

Передача об’єкта в оренду здійснюється відповідно до 

вимог Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна", Постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна».  

Розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної 

плати під час аукціону  1% стартової орендної плати – 2,05 

грн (дві гривні 42 коп); 

Розмір гарантійного внеску – 8 126,66 грн (Вісім тисяч сто 

двадцять шість гривень 66 коп); Пунктом 58 Порядку 

передачі  в оренду державного та комунального майна, 

зазначено що у разі коли стартова орендна плата визначена 

на підставі балансової вартості об’єкта оренди, що є 

нерухомим майном та має визначену площу, розмір 

гарантійного внеску визначається шляхом застосування 

такої формули: Гв=5Пм*0,12/12*S, де    

 Гв - розмір гарантійного внеску; 

0,12 - коефіцієнт, що відповідає розміру ставки орендної 

плати (12 відсотків); 

Пм - прожитковий мінімум, встановлений для працездатних 

осіб на 1 січня календарного року, в якому здійснюється 

розрахунок – 2189,00 грн; 

S - загальна площа об’єкта оренди – 74,25 м2; 

5*2189,00*0,12/12*74,25=8 126,66 грн 

Розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн (Шістсот гривень 

00 коп), згідно Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» реєстраційний внесок – сума коштів у 

розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, встановленої 

станом на 1 січня поточного року (6000,00 грн*0,1% = 

600,00 грн. 

Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого подання цінових 

пропозицій - 1. 

Додаткова інформація Перерахування гарантійного та реєстраційного внеску 

здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих 

торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого 

зареєструвався учасник. Реквізити  розрахунків операторів 

ЕМ за посиланням на сторінку веб-сайту адміністратора, на 

якій зазначені реквізити таких рахунків 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets- 

prozorroprodazhi-cbd2. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

реєстраційного, гарантійного внеску на казначейський 

рахунок за такими реквізитами: 

в національній валюті: 

Одержувач: ГУК у Житомирській області/ТГ 
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м.Олевськ/21082400 

Код ЄДРПОУ: 37976485 

МФО: 899998 

Банк отримувач: Казначейство України  

р/р UA408999980314030593000006741 

Технічні реквізити оголошення  Період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за 

методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій (20-35 

календарних днів з дати оприлюднення оголошення 

електронною торговою системою про передачу майна в 

оренду). 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є 

посилання в алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, які мають 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. 

 

Секретар ради                                                                       Сергій МЕЛЬНИК                                                        
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

       

VІІІ сесія                                                                                        VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про надання дозволу відділу освіти молоді  

та спорту Олевської міської ради на передачу  

об’єкта нерухомого майна, що належить  

до комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади, в оренду на аукціоні 

  

Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради від 17.05.2021 року № 368 Валерія Левченка щодо надання дозволу 

на передачу в оренду нерухомого майна.  Відповідно ст. 42, 60 Закону України 

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

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

КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 

року № 483, Положення про оренду майна Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803 та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

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

передачу об’єкта нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

Олевської міської територіальної громади, в оренду на аукціоні, а саме: 

приміщення в нежитловій будівлі, загальною площею 51,4 м2, за адресою: 11040, 

вул. Житомирська, 54, с. Кишин, Коростенського району, Житомирської області. 

2. Відділу освіти молоді та спорту Олевської міської ради провести 

процедуру щодо передачі об’єкта нерухомості, зазначеного в п.1 цього рішення, 

в оренду на аукціоні, відповідно до вимог чинного законодавства.   

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

ради Валерію Левченку з переможцем аукціону укласти та підписати договір 

оренди, відповідно до Примірного договору оренди майна, що належить до 

комунальної власності Олевської міської територіальної громади, затвердженого 

рішенням LІХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 24.09.2020 року 

№1802. 
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3. Надати копію підписаного та затвердженого Олевською міською радою 

Договору оренди майна, що належить до комунальної власності Олевської 

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

розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної власності Олевської міської 

ради (Олег Ковальчук). 

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

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

  

 

Міський голова                                                             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ             
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

       

VІІІ сесія                                                                                        VІІІ скликання 

 

від 03.06.2021 року 

 

Про надання дозволу на  передачу  

в суборенду об’єкта нерухомого майна,  

що належить до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади 

 

Розглянувши заяву від фізичної особи-підприємця Мусійчук Олени 

Володимирівни від 20.05.2021 року № 807 щодо передачі в суборенду 

орендованих приміщень. Відповідно ст. 42, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» № 157-IX від 03.10.2019 року, постанови КМУ «Деякі 

питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 року № 483, 

Положення про оренду майна Олевської міської об’єднаної територіальної 

громади, затвердженого рішенням LVIII сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 03.09.2020 року №1803 та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ФОП Мусійчук Олені Володимирівні, з якою укладено 

Договір оренди майна, що належить до комунальної власності Олевської міської 

ради Житомирської області від 02.07.2018 року №34, приміщень в нежитловій 

будівлі, загальною площею 56,6 м2, за адресою: 11042, вул. Шевченка, 9а, с. 

Жубровичі, Коростенського району, Житомирської області та діє до 02.05.2024 

року, укласти договір суборенди, відповідно до вимог чинного законодавства.  

2.  Один примірник договору суборенди протягом 3 робочих днів з моменту 

укладання, для його оприлюднення в електронній торговій системі, надати 

відділу економічного розвитку, транспорту, інвестицій та комунальної власності 

Олевської міської ради (Олег Ковальчук).  

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

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

Міський голова                                 Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

       

VІІІ сесія                                                                                          VІІІ скликання 

 

від 03.06.2021 року 

 

Про надання дозволу на відчуження об’єкта  

малої приватизації,  комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади,  

шляхом продажу на аукціоні без умов 

 

З метою забезпечення ефективності розпорядчих дій щодо управління 

комунальним майном  та реалізації завдань по надходженню коштів до  бюджету 

Олевської міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року 

№432 (із змінами), враховуючи рішення VІ сесії Олевської міської ради VIIІ 

скликання від 02.04.2021 року № 232 «Про затвердження переліку об’єктів малої 

приватизації, що підлягають приватизації у 2021 році» (із змінами) та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на відчуження об’єкта малої приватизації, комунальної 

власності Олевської міської територіальної громади, шляхом продажу на 

аукціоні без умов, а саме: приміщень станції юних техніків, загальною площею 

180,4 м2, за адресою: 11001, вул. Чкалова, 14, м. Олевськ, Коростенського 

району, Житомирської області. 

2. Відчуження здійснити відповідно до вимог чинного законодавства, кошти, 

що надійдуть від аукціону спрямувати до бюджету Олевської міської 

територіальної громади. 

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

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

Міський голова                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про надання згоди на організацію 

співробітництва територіальних 

громад на 2021 рік 

 

 Відповідно до пункту 331 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

територіальних громад», з метою забезпечення соціально-економічного розвитку 

територій, підвищення якості надання послуг населенню на основі спільних 

інтересів та цілей, ефективного виконання визначених законом повноважень та 

враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань  

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної форми 

власності на 2021 рік між Олевською міською радою та Лугинською селищною 

радою по КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)» Олевської міської ради (код ЄДРПОУ 41370918) . 

2. Схвалити проекту договору про співробітництво територіальних громад у 

формі спільного фінансування (утримання) установ та організацій комунальної 

форми власності на 2021 рік між Олевською міською радою та Лугинською 

селищною радою по КУ «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради (код ЄДРПОУ 41370918) 

(додаток 1) 

3.  Доручити міському голові Сергію ЛИСИЦЬКОМУ підписати договору про 

співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування 

(утримання) установ та організацій комунальної форми власності на 2021 рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань  бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 
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підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада (Катерина 

СВІТЕЛЬСЬКА) 

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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Додаток 

до рішення VIII сесії 

VIII скликання 

від 03.06.2021 

№ _________ 

 

 

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ 

(УТРИМАННЯ) УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ 

ВЛАСНОСТІ     
м. Олевськ                                                                            ___ ____________ 2021 року    

 

Олевська міська рада Житомирської області, в особі міського голови Лисицького 

Сергія Івановича який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», надалі іменується Сторона-1 та Лугинська селищна рада Житомирської 

області, в особі селищного голови Мельника Петра Івановича, який діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі іменується Сторона-2, 

а разом іменуються Сторони або Суб'єкти співробітництва, уклали цей Договір про 

співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) 

установ та організацій комунальної форми власності (далі – Договір) про наступне: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки 

його проекту, дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України "Про 

співробітництво територіальних громад". 

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з 

них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного фінансування 

(утримання) суб'єктами співробітництва підприємств, установ або організацій 

комунальної форми власності - інфраструктурних об'єктів.  

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов'язуються будувати свої 

взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості 

та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.   

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

2.1. Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

співробітництво територіальних громад»,  керуючись рішенням VIII сесії Олевської 

міської ради VIII скликання від 03.06.2021 року № ______ «Про надання згоди на 

організацію співробітництва територіальних громад» та з метою забезпечення 

ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного 

застосування наявних в одного із суб'єктів співробітництва об'єктів комунальної 

інфраструктури, Сторони домовилися, згідно з даним Договором, спільно фінансувати 

(утримувати): 
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комунальну установу «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради, (далі - Об'єкт), який належить 

Стороні-1 

 

3. ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ОБ'ЄКТА 

 

3.1. Фінансування (утримання) даних Об'єктів здійснюється, відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу України, у вигляді співфінансування та за рахунок коштів 

місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить:  

комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» Олевської міської ради 

для Сторони-1 – в межах кошторисних призначень на 2021 рік; 

для Сторони-2 – 42 000,00 грн. (сорок дві тисячі гривень 00 копійок) на 2021 рік; 

 

4. НАДАННЯ ОБ'ЄКТАМИ  ПОСЛУГ  

 

4.1. Умови, щодо надання Об'єктом послуг для Суб'єктів співробітництва: 

4.1.1. Сторона-2 передає, а Сторона-1 приймає на проживання в Кишинське 

стаціонарне відділення одинокого громадянина, пенсіонера, інваліда 2-ї групи, жителя 

смт. Лугини Колесника Володимира Олександровича на період до 31.12.2021 року. 

4.1.2. Сторона-2 готує і передає необхідний для поселення пакет документів, а 

також перераховує аванс у розмірі вартості 3-х місячного утримання однієї особи в 

Кишинському стаціонарному відділенні, а Сторона-1, в свою чергу, бере на себе 

зобов’язання прийняти гр.. Колесника, та забезпечити всі належні умови перебування у 

відділенні обслуговування громадян похилого віку. 

4.1.3. Безумовне виконання в повному обсязі п 3.1 Договору  

 

5. РОЗПОДІЛ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ СПІВРОБІТНИЦТВА ОТРИМАНИХ 

ПОСЛУГ ТА МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ 

ОБ'ЄКТІВ 

5.1. Послуги, отримані за результатами діяльності Об'єкту, розподіляються:  

5.1.1. Пропорційними частками, відповідно до кількості населення Сторони-1 та 

Сторони-2. 

5.2. Ризики, пов'язані з діяльністю Об'єктів, розподіляються:  

5.2.1. Пропорційними частками, відповідно до кількості населення Сторони-1 та 

Сторони-2. 

 

6. ЗВІТУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄКТА 

6.1. Об'єкт:комунальна установа «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Олевської міської ради,  кожні півроку 

звітує на паперовому носію перед суб'єктами співробітництва про результати своєї 

діяльності та використання наданих ресурсів.  

   

7. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ 

ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 
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7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими 

представниками Сторін, скріплення мокрою печаткою та діє до 31 грудня 2021 року 

включно. 

7.2. Зміни та/чи доповнення до даного Договору допускаються лише за взаємною 

згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною 

цього Договору. 

7.3. Внесення змін та/чи доповнень до даного Договору здійснюється в тому ж 

порядку, як і його укладення. 

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

 

8.1. Цей Договір припиняється у разі:  

8.1.1. Закінчення строку його дії;  

8.1.2. Досягнення цілей співробітництва;  

8.1.3. Невиконання Суб'єктами співробітництва взятих на себе зобов'язань;  

8.1.4. Відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов даного 

Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва; 

8.1.5. Банкрутства утворених у рамках співробітництва установ та організацій 

комунальної форми власності;  

8.1.6. Нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності даним 

Договором;  

8.1.7. Прийняття судом рішення про припинення співробітництва. 

8.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в 

порядку,визначеному Законом України "Про співробітництво територіальних громад", 

та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг. 

8.3.Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним Договором у 

кількості 3-х (трьох) примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу. Один 

примірник Договору про припинення співробітництва Олевська міська рада надсилає 

до Міністерства розвитку громад та територій України впродовж 5 (п’яти) робочих 

днів після підписання його Сторонами. 

 

  9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ 

 

9.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов даного 

Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у 

випадку недосягнення згоди між ними - у судовому порядку.  

9.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною, відповідно до чинного 

законодавства України. 

9.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов'язань за даним 

Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної 

сили або випадку.  

9.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 9.3 даного Договору, 

Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє 

іншу Сторону про настання таких обставин, про прогнозований термін дії та їх 

припинення не пізніше 7 (семи) робочих днів з дати їх настання і припинення. 

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення 
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від виконання своїх зобов'язань, у зв'язку із виникненням обставин, зазначених у 

пункті 9.3 даного Договору.   

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням даного Договору і 

не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.  

10.2. Цей Договір укладений на 5 (п’яти) сторінках у кількості 3-х (трьох) 

примірників, в розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один 

примірник для Міністерства розвитку громад та територій України, які мають однакову 

юридичну силу.  

10.3. Олевська міська рада надсилає один примірник даного Договору до 

Міністерства розвитку громад та територій України для внесення його до Реєстру про 

співробітництво територіальних громад впродовж 30 (тридцяти) робочих днів після 

підписання його Сторонами. 

10.4. Олевська міська рада подає до Міністерства розвитку громад та територій 

України, відповідно до статті 17 Закону України "Про співробітництво територіальних 

громад", звіт про здійснення співробітництва, передбаченого даним Договором.  

10.5. Сторони підтверджують, що даний Договір містить всі істотні умови, 

передбачені законом для Договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в 

майбутньому на недосягнення згоди за істотними умовами Договору, як на підставу 

вважати його неукладеним або недійсним.  

10.6. Сторони забезпечують вільний доступ до звітів про використання коштів 

через власні інтернет-ресурси, а у разі їх відсутності – через доступні друковані засоби 

масової інформації або в інший спосіб за рішенням відповідної Сторони.  

10.7. Про зміну банківських реквізитів, юридичної та поштової адреси кожна 

Сторона зобов`язана повідомити іншу Сторону у письмовій формі впродовж 5 (п’яти) 

робочих днів з моменту настання таких змін. 

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Сторона - 1 
Олевська міська рада 

Житомирської області 

Юридична та поштова адреси: 

11001, Житомирська обл., м. Олевськ, 

вул. Володимирська, буд. 2 

Код ЄДРПОУ: 04343470 

Р/р:_____________________________ 

в Державному казначействі 

МФО _______________ 

 

Міський голова 

 

______________________  

Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

Сторона - 2 
Лугинська селищна рада 

Житомирської області 

Юридична та поштова адреси: 

11301, Житомирська обл., смт Лугини, 

вул. Михайла Грушевського 2А 

Код ЄДРПОУ: 04346114 

Р/р:___________________________________  

в Державному казначействі 

МФО __________________ 

 

Селищний  голова 

 

_______________________ 

Петро МЕЛЬНИК 

Секретар ради                                                                       Сергій МЕЛЬНИК  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №    

    сесія                        VІІІ скликання  

 

від   03.06.2021 року 

 

Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків  

 

 Відповідно до ст. ст. 266, 267, 291-300 Податкового кодексу України, ч. 1 

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

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

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

та рекомендації постійної комісії міської ради з з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, торгівлі та залучення інвестиції, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Встановити на території Олевської міської територіальної громади місцеві 

податки: 

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

1.2. Транспортний податок (додаток 2); 

1.3. Єдиний податок (додаток 3). 

2. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2022 року. 

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

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

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

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, торгівлі та 

залучення інвестиції  Олевської міської ради (Катерина Світельська). 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Сергій МЕЛЬНИК 
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Додаток 1 

 до рішення    сесії Олевської міської ради 

 VIIІ скликання від   .  .2021 року №      

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків» 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

1. Платники податку 

Платники податку визначені пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

2. Об’єкт оподаткування  

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

3. База оподаткування 

База оподаткування визначена пунктом 266.3 статті 266 Податкового кодексу 

України. 

4. Пільги із сплати податку 

Пільги із сплати податку визначені підпунктами 266.4.1 - 266.4.3 статті 266 

Податкового кодексу України. 

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

що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 м2; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 м2; 

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

одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового 

будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 м2. 

Звільнити у 2022 році від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки малозабезпечених та багатодітних громадян, якщо середньомісячний 

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

місяців не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. 

5. Ставка податку 

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

перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюються у відсотках до 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

(податкового) розу за 1 м2 бази оподаткування, залежно від місця розташування 

(зональності) та типів таких об’єктів нерухомості, згідно Додатку 1.1. (пункт 266.5.1 

статті 266 Податкового кодексу України). 

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

подання звітності про обчислення і сплату податку 

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

звітності визначені пунктами 266.1 – 266.10 Податкового кодексу України. 

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

зараховується до бюджету Олевської міської територіальної громади, згідно з 

положеннями Бюджетного кодексу України. 

7. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

 
 

 

 

 Додаток 1.1 
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 до рішення     сесії Олевської міської ради 

 VIIІ скликання від   .  .2021 року №      

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків» 

 

Ставки 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 

території  територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 
Код 

територіальної 

громади  

Тип 

населеного 

пункту 

Найменування територіальної громади із зазначенням її 

адміністративного центру та перелік населених пунктів, 

що входять до її складу  

Код КОАТУУ 

населеного 

пункту          

181022   ОЛЕВСЬКА МІСЬКА ТГ/М. ОЛЕВСЬК   

181022 місто ОЛЕВСЬК 1824410100 
181022 смт ДРУЖБА 1824410102 
181022 смт ДІБРОВА 1824410101 

181022 смт НОВООЗЕРЯНКА 1824410103 
181022 село ОЗЕРЯНИ 1824410133 
181022 село РУДНЯ-ОЗЕРЯНСЬКА 1824456002 

181022 село КАЛИНІВКА 1824410118 
181022 село БАЦЕВЕ 1824410106 
181022 село ЛІСКИ 1824410124 
181022 село ЖУБРОВИЧІ 1824410112 

181022 село ЖУРЖЕВИЧІ 1824410113 
181022 село РУДНЯ 1824410136 
181022 село ЗАМИСЛОВИЧІ 1824410115 

181022 село РУДНЯ-ЗАМИСЛОВИЦЬКА 1824410138 
181022 село УСТИНІВКА 1824410149 
181022 село ШЕБЕДИХА 1824410152 
181022 село ЗОЛЬНЯ 1824410116 

181022 село КОВАЛІВКА 1824410121 
181022 село СЕРДЮКИ 1824410143 
181022 село ЗУБКОВИЧІ 1824410117 

181022 село КАМ'ЯНКА 1824410119 
181022 село ЛІСОВЕ 1824410125 
181022 село КИШИН 1824410120 
181022 село БОЛЯРКА 1824410107 

181022 село ЗАБОРОЧЕ 1824410114 
181022 селище ЛУГОВЕ 1824410127 
181022 село ПОКРОВСЬКЕ 1824410135 

181022 село БУДКИ 1824410108 
181022 село МИХАЙЛІВКА 1824410130 
181022 село МЛИНОК 1824410131 

181022 село КОПИЩЕ 1824410122 
181022 село МАЙДАН-КОПИЩЕНСЬКИЙ 1824484802 
181022 село ЛОПАТИЧІ 1824410126 
181022 село МАЙДАН 1824410128 

181022 село ДЖЕРЕЛО 1824410111 
181022 село САРНІВКА 1824410142 
181022 село РУДНЯ-БИСТРА 1824410137 

181022 село ВАРВАРІВКА 1824410109 
181022 село КОРОЩИНЕ 1824410123 
181022 селище СНОВИДОВИЧІ 1824410144 
181022 село СТОВПИНКА 1824410146 

181022 село ДЕРЖАНІВКА 1824410110 
181022 село СУЩАНИ 1824410147 
181022 село АНДРІЇВКА 1824410104 

181022 село ТЕПЕНИЦЯ 1824410148 
181022 село АРТИНСЬК 1824410105 
181022 село ОБИЩЕ 1824410132 

181022 село СОСНІВКА 1824410145 
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181022 село ХМЕЛІВКА 1824410150 
181022 село ХОЧИНЕ 1824410151 
181022 село ПЕРГА 1824410134 
181022 село РУДНЯ-ПЕРГАНСЬКА 1824410140 

181022 село РУДНЯ-ХОЧИНСЬКА 1824410141 
181022 село ЮРОВЕ 1824410153 
181022 село РАДОВЕЛЬ 1824486001 

181022 село ПОЯСКИ 1824486003 
181022 село РУДНЯ-РАДОВЕЛЬСЬКА 1824486004 

 

 

Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр (відсотків 

розміру мінімальної заробітної 

плати) 

 

код 

 

Найменування2 

для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 
зона4 

2 
зона

4 

3 
зо
на4 

1 
зон
а4 

2 
зона

4 

3 
зона

4 
11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1 Будинки одноквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1110.2 Котеджі та будинки 
одноквартирні 

підвищеної 
комфортності 

0,200 - - 0,200 - - 

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

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

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами5 

1121.1 Будинки двоквартирні масової 
забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1121.2 Котеджі та будинки 
двоквартирні 
підвищеної 

комфортності 

0,200 - - 0,200 - - 

1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1 Будинки багатоквартирні 
масової забудови 

0,200 - - 0,200 - - 

1122.2 Будинки багатоквартирні 
підвищеної 

комфортності, 
індивідуальні 

0,200 - - 0,200 - - 

1122.3 Будинки житлові готельного 

типу 

0,200 - - 0,200 - - 

113 Гуртожитки5 

1130.1 Гуртожитки для робітників та 

службовців 

Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 

г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.2 Гуртожитки для 
студентів вищих 

навчальних закладів5 

Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 

г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.3 Гуртожитки для учнів 

навчальних закладів5 

Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 

г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 
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1130.4 Будинки-інтернати для 

людей похилого віку та 

інвалідів5 

 

Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 

г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.5 Будинки дитини та сирітські 

будинки5 

Звільнені від оподаткування 
(пп. 266.2.2 г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.6 Будинки для біженців, 
притулки для 
бездомних5 

Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 

г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1130.9 Будинки для колективного 
проживання інші 

Звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 

г) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,360 - - 0,360 - - 

1211.2 Мотелі 0,360 - - 0,360 - - 

1211.3 Кемпінги 0,360 - - 0,360 - - 

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

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

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські 

притулки 

- - - - - - 

1212.2 Дитячі та сімейні табори 
відпочинку 

- - - - - - 

1212.3 Центри та будинки відпочинку - - - - - - 

1212.9 Інші будівлі для тимчасового 
проживання, не класифіковані 

раніше 

- - - -  

- 

 

- 

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні5 

1220.1 Будівлі органів державного 
та місцевого управління5 

Звільнені від оподаткування 

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

1220.2 Будівлі фінансового 

обслуговування 

0,360 - - 0,360 - - 

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,360 - - 0,360 - - 

1220.4 Будівлі закордонних 
представництв5 

0,360 - - 0,360 - - 

1220.5 Адміністративно-побутові 
будівлі промислових підприємств 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1220.9 Будівлі для конторських та 
адміністративних цілей інші 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, 

магазини 

0,360 - - 0,360 - - 

1230.2 Криті ринки, павільйони 
та зали для ярмарків5 

0,360 - - 0,360   
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- - 

1230.3 Станції технічного 
обслуговування автомобілів 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

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

1230.5 Бази та склади підприємств 
торгівлі і громадського 

харчування 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1230.6 Будівлі підприємств побутового 
обслуговування 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

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

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

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

1241.1 Автовокзали та інші будівлі 
автомобільного транспорту 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1241.2 Вокзали та інші будівлі 
залізничного транспорту 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1241.5 Будівлі центрів радіо- та 

телевізійного мовлення, 

телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо 

0,360  

- 

 

- 

0,360  

- 

 

- 

1241.6 Будівлі транспорту та засобів 
зв’язку інші 

0,360 - - 0,360 - - 

1242 Гаражі 

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

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

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

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

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові5 

1251.1 Будівлі підприємств 
машинобудування та 

металообробної промисловості5 

Будівлі промисловості, зокрема виробничі 

корпуси, цехи, складські приміщення 

промислових підприємств звільнені від 

оподаткування 

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

1251.2 Будівлі підприємств чорної 
металургії5 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та 
нафтохімічної промисловості5 

1251.4 Будівлі підприємств легкої 
промисловості5 

1251.5 Будівлі підприємств харчової 
промисловості5  

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5 

1251.7 Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-

паперової промисловості5 
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1251.8 Будівлі підприємств будівельної 

індустрії,будівельних матеріалів 
та виробів, скляної та фарфоро-

фаянсової промисловості5 

1251.9 Будівлі інших промислових 
виробництв, включаючи 

поліграфічне5 

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, 
нафтопродуктів та газу 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

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

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

1252.4 Силоси для цементу та 
інших сипучих матеріалів 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

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

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

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

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

1252.9 Склади та сховища інші5 0,360 - - 0,360 - - 

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та 

оздоровчого призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні 
зали 

0,360 - - 0,360 - - 

1261.2 Зали засідань та 
багатоцільові зали для 

публічних виступів 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1261.3 Музичні та танцювальні зали, 
дискотеки 

0,360 - - 0,360 - - 

1261.4 Будівлі для публічних виступів 
інші 

0,360 - - 0,360 - - 

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї5 0,360 - - 0,360 - - 

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,360 - - 0,360 - - 

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

1262.4 Будівлі архівів5 0,360 - - 0,360 - - 

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних 
та проєктно- вишукувальних 

установ 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

1263.2  

Будівлі шкіл та інших середніх 
навчальних закладів5 

Будівлі загальноосвітніх навчальних 

закладів незалежно від форми власності та 

джерел фінансування, що використовуються 

для надання освітніх послуг, звільнені від 

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

1263.4 Будівлі професійно-технічних 
навчальних закладів5 

- - - - - - 

1263.5  

Будівлі дошкільних та 
позашкільних навчальних 

закладів5 

Будівлі дошкільних навчальних закладів, 

що використовуються для надання освітніх 

послуг, звільнені від оподаткування(пп. 

266.2.2 і) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1263.6 Будівлі спеціальних 
навчальних закладів для дітей 

з особливими потребами5 

- - - -  

- 

 

- 

1263.7 Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій5 
0,360 - - 0,36

0 

 

- 

 

- 

1263.8 Будівлі освітніх та науково-
дослідних закладів інші5 

0,360 - - 0,36

0 

 

- 

 

- 

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні 
територіального обслуговування, 

навчальних закладів5 

- - - -  

- 

 

- 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 - - - - - - 

1264.3 Материнські та дитячі 

реабілітаційні центри, пологові 

будинки5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

1264.4 Поліклініки, пункти медичного 
обслуговування та консультації5 

- - - -  

- 

 

- 

1265 Зали спортивні5 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, 
волейбольні, тенісні тощо 

0,360 - - 0,360  

- 

 

- 

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

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

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

1265.5 Тири 0,360 - - 0,360 - - 

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

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, 

лісівництва та рибного господарства5 

1271.1 Будівлі для тваринництва5 Будівлі, споруди 

сільськогосподарських товаровиробників, 

призначені для використання 
1271.2 Будівлі для птахівництва5 

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 безпосередньо у 

сільськогосподарській діяльності, 

звільнені від оподаткування (пп. 

266.2.2 ж) п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 

1271.5 Будівлі для садівництва, 
виноградарства та виноробства5 
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1271.6 Будівлі тепличного господарства5 

1271.7 Будівлі рибного господарства5 

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та 
звірівництва5 

1271.9 Будівлі 
сільськогосподарсько
го призначення інші5 

- - - - - - 

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1  

 

 

 

Церкви, собори, костьоли, 
мечеті, синагоги тощо5 

Об’єкти нерухомості, що перебувають у 

власності релігійних організацій, статути 

(положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку, та 

використовуються виключно для 

забезпечення їхньої статутної діяльності, 

включаючи ті, в яких здійснюють 

діяльність засновані такими релігійними 

організаціями добродійні заклади 

(притулки, інтернати, лікарні тощо), крім 

об’єктів нерухомості, в яких здійснюється 

виробнича та/або господарська діяльність, 

звільнені від оподаткування (пп. 266.2.2 и) 

п. 266.2 ст. 266 ПКУ) 

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні 
зали 

- - - 0,36

0 

- - 

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 - - - 0,36

0 

- - 

 

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

пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки 

затверджуються окремими додатками. 

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно 

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

Держстандарту від 17 серпня 2000 р. №507. 

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 

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

зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками 

після коми. 

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

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

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

ставки зазначаються у графі “1 зона”. 

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

звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, 

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

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. 
 

Секретар ради                                                                            Сергій МЕЛЬНИК 
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Додаток 1.2 
 до рішення    сесії Олевської міської ради 

 VIIІ скликання від   .  .2021 року №       

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків» 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до 

підпункту 266.4.2 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України, із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

 

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.  

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території  

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 
Код 

територіальної 

громади  

Тип 

населеного 

пункту 

Найменування територіальної громади із зазначенням її 

адміністративного центру та перелік населених пунктів, 

що входять до її складу  

Код КОАТУУ 

населеного 

пункту          

181022   ОЛЕВСЬКА МІСЬКА ТГ/М. ОЛЕВСЬК   

181022 місто ОЛЕВСЬК 1824410100 
181022 смт ДРУЖБА 1824410102 
181022 смт ДІБРОВА 1824410101 
181022 смт НОВООЗЕРЯНКА 1824410103 

181022 село ОЗЕРЯНИ 1824410133 
181022 село РУДНЯ-ОЗЕРЯНСЬКА 1824456002 
181022 село КАЛИНІВКА 1824410118 

181022 село БАЦЕВЕ 1824410106 
181022 село ЛІСКИ 1824410124 
181022 село ЖУБРОВИЧІ 1824410112 
181022 село ЖУРЖЕВИЧІ 1824410113 

181022 село РУДНЯ 1824410136 
181022 село ЗАМИСЛОВИЧІ 1824410115 
181022 село РУДНЯ-ЗАМИСЛОВИЦЬКА 1824410138 

181022 село УСТИНІВКА 1824410149 
181022 село ШЕБЕДИХА 1824410152 
181022 село ЗОЛЬНЯ 1824410116 
181022 село КОВАЛІВКА 1824410121 

181022 село СЕРДЮКИ 1824410143 
181022 село ЗУБКОВИЧІ 1824410117 
181022 село КАМ'ЯНКА 1824410119 

181022 село ЛІСОВЕ 1824410125 
181022 село КИШИН 1824410120 
181022 село БОЛЯРКА 1824410107 

181022 село ЗАБОРОЧЕ 1824410114 
181022 селище ЛУГОВЕ 1824410127 
181022 село ПОКРОВСЬКЕ 1824410135 
181022 село БУДКИ 1824410108 

181022 село МИХАЙЛІВКА 1824410130 
181022 село МЛИНОК 1824410131 
181022 село КОПИЩЕ 1824410122 

181022 село МАЙДАН-КОПИЩЕНСЬКИЙ 1824484802 
181022 село ЛОПАТИЧІ 1824410126 
181022 село МАЙДАН 1824410128 
181022 село ДЖЕРЕЛО 1824410111 

181022 село САРНІВКА 1824410142 
181022 село РУДНЯ-БИСТРА 1824410137 
181022 село ВАРВАРІВКА 1824410109 

181022 село КОРОЩИНЕ 1824410123 
181022 селище СНОВИДОВИЧІ 1824410144 
181022 село СТОВПИНКА 1824410146 

181022 село ДЕРЖАНІВКА 1824410110 
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181022 село СУЩАНИ 1824410147 
181022 село АНДРІЇВКА 1824410104 
181022 село ТЕПЕНИЦЯ 1824410148 
181022 село АРТИНСЬК 1824410105 

181022 село ОБИЩЕ 1824410132 
181022 село СОСНІВКА 1824410145 
181022 село ХМЕЛІВКА 1824410150 

181022 село ХОЧИНЕ 1824410151 
181022 село ПЕРГА 1824410134 
181022 село РУДНЯ-ПЕРГАНСЬКА 1824410140 
181022 село РУДНЯ-ХОЧИНСЬКА 1824410141 

181022 село ЮРОВЕ 1824410153 
181022 село РАДОВЕЛЬ 1824486001 
181022 село ПОЯСКИ 1824486003 

181022 село РУДНЯ-РАДОВЕЛЬСЬКА 1824486004 

 

Група платників, 

категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

1. На квартири, незалежно від їх кількості на 60 м2; 100 

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

кількості на 120 м2; 

100 

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

часток (в разі одночасного перебування у власності платника 

податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у 

тому числі їх часток), на м2; 

100 

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

перебувають у власності учасників бойових дій, в тому числі 

учасників антитерористичної операції на сході України, а 

також членів сімей загиблих учасників АТО, членів сімей 

Героїв Небесної Сотні 

100 

 
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних 
населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 
затверджуються окремо. 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Сергій МЕЛЬНИК 
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Додаток 2 
 до рішення  сесії Олевської міської ради 

 VII скликання від  03.06.2021 року №  

«Про встановлення ставок і пільг із  

                                                                                                                               сплати місцевих податків» 
 

Транспортний податок 

1. Платники податку 

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

мають зареєстровані на території населених пунктів Олевської міської територіальної 

громади (надалі – ТГ), згідно з чинним законодавством, власні легкові автомобілі, 

визначені пунктом 267.1 статті 267 Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт оподаткування  

Об’єкт оподаткування визначено пунктом 267.2 статті 267 Податкового кодексу 

України. 

3. База оподаткування 

База оподаткування визначена пунктом 267.3 статті 267 Податкового кодексу 

України. 

4. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

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

подання звітності про обчислення і сплату податку 

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

звітності визначені пунктами 267.5 – 267.8 статті 267 Податкового кодексу України. 

6. Ставка податку 

Ставка податку визначена в пункті 267.4 статті 267 Податкового кодексу України. 

 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Сергій МЕЛЬНИК 
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Додаток 3 
 до рішення    сесії Олевської міської ради 

 VIІI скликання від   03.06.2021 року №  

«Про встановлення ставок і пільг із  

сплати місцевих податків» 

Єдиний податок 

1. Платники податку 

Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують 

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

статті 291 Податкового кодексу України. 

2. Об’єкт оподаткування  

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

провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком, 

визначені статтею 292 Податкового кодексу України. 

3. Порядок визначення доходів та їх склад 

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

груп визначено пунктом 292.1-16 Податкового кодексу України. 

4. База оподаткування 

Базою оподаткування для третьої групи платників єдиного податку є обсяг 

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

5. Ставки єдиного податку 

Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках 

(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому додатку – 

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

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

року (далі у цьому додатку – мінімальна заробітна плата). Визначені пунктом 293.1 

статті 293 Податкового кодексу України. 

Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму. 

Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати. 

6. Податковий період 

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

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

України. 

7. Порядок нарахування та сплати податку 

Порядок нарахування та сплати податку регулюються пунктами 295.1, 295.2, 

295.4-295-8 статті 295 Податкового кодексу України. 

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

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

визначеному статтею 296 Податкового кодексу України. 
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9. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і 

зборів платниками єдиного податку, порядок обрання або переходу на 

спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи 

оподаткування, порядок реєстрації та анулювання реєстрації платника 

єдиного податку: 

визначені статтями 297, 298, 299 Податкового кодексу України. 

10. Відповідальність платника єдиного податку 

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового 

кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум 

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

Податкового кодексу України). 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Сергій МЕЛЬНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ПРОЄКТ 

 

 

 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати  

земельного податку  

 

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

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

Україні» та керуючись розділами XII, XIV Податкового кодексу України та п.24 

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

рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, торгівлі та залучення інвестиції, міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Встановити на території Олевської міської територіальної громади ставки 

плати за землю та пільги зі сплати земельного податку згідно з додатками 2-3. 

2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

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

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

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

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, торгівлі та 

залучення інвестиції  Олевської міської ради (Катерина Світельська). 

 

 

Секретар ради                                                                            Сергій МЕЛЬНИК 
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Додаток 1 

до рішення     сесії Олевської міської ради VIIІ 

скликання  від   .  .2021  року №      «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку» 

 

Справляння плати за землю, в частині земельного податку 

1. Платники податку 

Платники податку визначені пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу 

України. 

Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, 

встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України. 

 

2. Об’єкт оподаткування 

2.1 Об’єкт оподаткування визначено пунктом 270.1 статті 270 Податкового 

кодексу України. 

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

Податкового кодексу України. 

 

3. База оподаткування 

База оподаткування визначена пунктом 271.1 статті 271 Податкового 

кодексу України. 

4. Ставка податку 

Ставки земельного податку за земельні ділянки встановлюється у розмірах, 

згідно з додатками 2-3. 

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

подання звітності про обчислення і сплату податку 

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

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

кодексу України. 

6. Податковий період 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

7. Пільги із сплати податку 

Пільги щодо сплати земельного податку та перелік земельних ділянок, які 

не підлягають оподаткуванню земельним податком визначені статтями 281-283 

Податкового кодексу України. 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Сергій МЕЛЬНИК 
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Додаток 2 

до рішення    сесії Олевської міської ради VIIІ 

скликання  від   .  .2021  року №      «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку » 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням    сесії Олевської міської ради VIIІ 

скликання  від   .  .2021 року №  

«Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку» 

 

СТАВКИ  

земельного податку1 

на земельні ділянки, які перебувають у власності 

 

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 року на території 

Олевської міської територіальної громади: 
Код 

територіальної 

громади  

Тип 

населеного 

пункту 

Найменування територіальної громади із зазначенням її 

адміністративного центру та перелік населених пунктів, 

що входять до її складу  

Код КОАТУУ 

населеного 

пункту          

181022   ОЛЕВСЬКА МІСЬКА ТГ/М. ОЛЕВСЬК   
181022 місто ОЛЕВСЬК 1824410100 

181022 смт ДРУЖБА 1824410102 
181022 смт ДІБРОВА 1824410101 
181022 смт НОВООЗЕРЯНКА 1824410103 

181022 село ОЗЕРЯНИ 1824410133 
181022 село РУДНЯ-ОЗЕРЯНСЬКА 1824456002 
181022 село КАЛИНІВКА 1824410118 

181022 село БАЦЕВЕ 1824410106 
181022 село ЛІСКИ 1824410124 
181022 село ЖУБРОВИЧІ 1824410112 
181022 село ЖУРЖЕВИЧІ 1824410113 

181022 село РУДНЯ 1824410136 
181022 село ЗАМИСЛОВИЧІ 1824410115 
181022 село РУДНЯ-ЗАМИСЛОВИЦЬКА 1824410138 

181022 село УСТИНІВКА 1824410149 
181022 село ШЕБЕДИХА 1824410152 
181022 село ЗОЛЬНЯ 1824410116 
181022 село КОВАЛІВКА 1824410121 

181022 село СЕРДЮКИ 1824410143 
181022 село ЗУБКОВИЧІ 1824410117 
181022 село КАМ'ЯНКА 1824410119 

181022 село ЛІСОВЕ 1824410125 
181022 село КИШИН 1824410120 
181022 село БОЛЯРКА 1824410107 

181022 село ЗАБОРОЧЕ 1824410114 
181022 селище ЛУГОВЕ 1824410127 
181022 село ПОКРОВСЬКЕ 1824410135 
181022 село БУДКИ 1824410108 

181022 село МИХАЙЛІВКА 1824410130 
181022 село МЛИНОК 1824410131 
181022 село КОПИЩЕ 1824410122 

181022 село МАЙДАН-КОПИЩЕНСЬКИЙ 1824484802 
181022 село ЛОПАТИЧІ 1824410126 
181022 село МАЙДАН 1824410128 
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181022 село ДЖЕРЕЛО 1824410111 
181022 село САРНІВКА 1824410142 
181022 село РУДНЯ-БИСТРА 1824410137 
181022 село ВАРВАРІВКА 1824410109 

181022 село КОРОЩИНЕ 1824410123 
181022 селище СНОВИДОВИЧІ 1824410144 
181022 село СТОВПИНКА 1824410146 

181022 село ДЕРЖАНІВКА 1824410110 
181022 село СУЩАНИ 1824410147 
181022 село АНДРІЇВКА 1824410104 
181022 село ТЕПЕНИЦЯ 1824410148 

181022 село АРТИНСЬК 1824410105 
181022 село ОБИЩЕ 1824410132 
181022 село СОСНІВКА 1824410145 

181022 село ХМЕЛІВКА 1824410150 
181022 село ХОЧИНЕ 1824410151 
181022 село ПЕРГА 1824410134 

181022 село РУДНЯ-ПЕРГАНСЬКА 1824410140 
181022 село РУДНЯ-ХОЧИНСЬКА 1824410141 
181022 село ЮРОВЕ 1824410153 
181022 село РАДОВЕЛЬ 1824486001 

181022 село ПОЯСКИ 1824486003 
181022 село РУДНЯ-РАДОВЕЛЬСЬКА 1824486004 

 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку 
(відсотків нормативної 

грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 
д

л
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01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва4 

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

01.02 Дляведення фермерськогогосподарства4 1,000 0,300 5,000 5,000 
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 1,000 0,300 5,000 0,300 
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 1,000 0,300 5,000 0,300 
01.05 Для індивідуального садівництва4 1,000 0,300 5,000 0,300 
01.06 Для колективного садівництва4 1,000 0,300 5,000 0,300 
01.07 Для городництва4 1,000 0,300 5,000 0,300 
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 0,300 0,300 0,300 0,300 
01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,300 0,300 0,300 0,300 
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського 

господарства  
0,300 0,300 0,300 0,300 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  1,000 1,000 5,000 5,000 
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції  
1,000 1,000 5,000 5,000 

01.13 Для іншого сільськогосподарськогопризначення 1,000 1,000 5,000 5,000 
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  
1,000 1,000 5,000 5,000 

02 Землі житлової забудови 
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, 3,000 0,250 5,000 0,250 
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Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку 
(відсотків нормативної 

грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 

код2 найменування2 
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 

02.02 Для колективного житлового будівництва4 3,000 0,250 0,250 0,250 
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку 
3,000 0,250 0,250 0,250 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового 
проживання  

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

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 3,000 0,250 5,000 0,250 
02.06 Для колективного гаражного будівництва 3,000 0,250 0,250 0,250 
02.07 Для іншої житлової забудови 3,000 0,250 5,000 0,250 
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  
3,000 0,250 5,000 0,250 

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування4 

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

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти4 

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

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
охорони здоров’я та соціальної допомоги4 

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

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських 
та релігійних організацій4 

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

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
культурно-просвітницького обслуговування4 

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

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій та органів4 

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

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  3,000 3,000 5,000 5,000 
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування  
3,000 3,000 5,000 5,000 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-
фінансових установ  

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

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової 
інфраструктури  

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

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд 
закладів науки  

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

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування  

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

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
побутового обслуговування   

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

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 0,010 0,010 0,010 0,010 
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови   
1,000 1,000 1,000 1,000 

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

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

04 Землі природно-заповідного фонду 
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Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку 
(відсотків нормативної 

грошової оцінки) 
за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
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04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників  0,010 0,010 0,010 0,010 
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 0,010 0,010 0,010 0,010 
04.03 Для збереження та використання національних природних 

парків4 
0,010 0,010 0,010 0,010 

04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 0,010 0,010 0,010 0,010 
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  0,010 0,010 0,010 0,010 
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків  0,010 0,010 0,010 0,010 
04.07 Для збереження та використанняпарків - пам’яток садово-

паркового мистецтва  
0,010 0,010 0,010 0,010 

04.08 Для збереження та використання заказників  0,010 0,010 0,010 0,010 
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  0,010 0,010 0,010 0,010 
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  0,010 0,010 0,010 0,010 
04.11 Для збереження та використання регіональних 

ландшафтних парків  
0,010 0,010 0,010 0,010 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які 
використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і 

лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих 
закладів4 

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

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів  0,010 0,010 0,010 0,010 
06.03 Для інших оздоровчих цілей 0,010 0,010 0,010 0,010 
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  
0,010 0,010 0,010 0,010 

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

рекреаційного призначення4 
0,010 0,010 0,010 0,010 

07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної 
культури і спорту4 

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

07.03 Для індивідуального дачного будівництва 3,000 3,000 5,000 5,000 
07.04 Для колективного дачного будівництва 3,000 3,000 5,000 5,000 
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  
3,000 3,000 5,000 5,000 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини   0,010 0,010 0,010 0,010 
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  0,010 0,010 0,010 0,010 
08.03 Для іншого історико-культурного призначення  0,010 0,010 0,010 0,010 
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  
0,010 0,010 0,010 0,010 

09 Землі лісогосподарського призначення 
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місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
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пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 
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09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 
послуг   

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

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100 0,100 0,100 
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  
0,010 0,010 0,010 0,010 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  1,000 1,000 1,000 1,000 
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними 

захисними смугами  
1,000 1,000 1,000 1,000 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  1,000 1,000 1,000 1,000 
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і каналами  
3,000 3,000 5,000 5,000 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  1,000 1,000 1,000 1,000 
10.06 Для сінокосіння 1,000 1,000 1,000 1,000 
10.07 Для рибогосподарських потреб 3,000 3,000 5,000 5,000 
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, 

спортивних і туристичних цілей  
1,000 1,000 1,000 1,000 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  1,000 1,000 1,000 1,000 
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, 

гідрометричних та лінійних споруд  
3,000 3,000 5,000 5,000 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Землі транспорту 
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Ставки податку 
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оцінку яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 

не проведено 
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12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
залізничного транспорту 

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

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
морського транспорту   

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

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
річкового транспорту   

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

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 

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

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
авіаційного транспорту  

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

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного 
транспорту  

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

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
міського електротранспорту  

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

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

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

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого 
наземного транспорту  

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

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

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

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд 
телекомунікацій 

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

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

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

13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів 
зв’язку  

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

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

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

14 Землі енергетики 

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

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

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

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

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

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

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 0,010 0,010 0,010 0,010 
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових 

частин(підрозділів)Національноїгвардії4 
0,010 0,010 0,010 0,010 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби4 

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

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 0,010 0,010 0,010 0,010 



                 ПРОЄКТ 

Вид цільового призначення земель2 
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(відсотків нормативної 
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місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
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пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких 
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15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби4 

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

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби 
зовнішньої  розвідки4 

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

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених 
відповідно до законів, військових формувань4 

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

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

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

16 Землі запасу 3,000 3,000 3,000 3,00 
17 Землі резервного фонду 3,000 3,000 3,000 3,000 
18 Землі загального користування4 0,010 0,010 0,010 0,010 
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та 

використання земель природно-заповідного фонду  
0,010 0,010 0,010 0,010 

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

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

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

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

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

3,000 3,000 3,000 3,000 
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до рішення    сесії Олевської міської ради VIIІ 

скликання  від   .  .2021  року №     

«Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку» 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням    сесії Олевської міської ради VIIІ 

скликання  від   .  .2021  року №  

«Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку» 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 

кодексу України, із сплати земельного податку1 
Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 року. 

Код 

територіальної 

громади  

Тип 

населеного 

пункту 

Найменування територіальної громади із зазначенням її 

адміністративного центру та перелік населених пунктів, 

що входять до її складу  

Код КОАТУУ 

населеного 

пункту          

181022   ОЛЕВСЬКА МІСЬКА ТГ/М. ОЛЕВСЬК   
181022 місто ОЛЕВСЬК 1824410100 

181022 смт ДРУЖБА 1824410102 
181022 смт ДІБРОВА 1824410101 
181022 смт НОВООЗЕРЯНКА 1824410103 
181022 село ОЗЕРЯНИ 1824410133 

181022 село РУДНЯ-ОЗЕРЯНСЬКА 1824456002 
181022 село КАЛИНІВКА 1824410118 
181022 село БАЦЕВЕ 1824410106 

181022 село ЛІСКИ 1824410124 
181022 село ЖУБРОВИЧІ 1824410112 
181022 село ЖУРЖЕВИЧІ 1824410113 
181022 село РУДНЯ 1824410136 

181022 село ЗАМИСЛОВИЧІ 1824410115 
181022 село РУДНЯ-ЗАМИСЛОВИЦЬКА 1824410138 
181022 село УСТИНІВКА 1824410149 

181022 село ШЕБЕДИХА 1824410152 
181022 село ЗОЛЬНЯ 1824410116 
181022 село КОВАЛІВКА 1824410121 
181022 село СЕРДЮКИ 1824410143 

181022 село ЗУБКОВИЧІ 1824410117 
181022 село КАМ'ЯНКА 1824410119 
181022 село ЛІСОВЕ 1824410125 

181022 село КИШИН 1824410120 
181022 село БОЛЯРКА 1824410107 
181022 село ЗАБОРОЧЕ 1824410114 

181022 селище ЛУГОВЕ 1824410127 
181022 село ПОКРОВСЬКЕ 1824410135 
181022 село БУДКИ 1824410108 
181022 село МИХАЙЛІВКА 1824410130 

181022 село МЛИНОК 1824410131 
181022 село КОПИЩЕ 1824410122 
181022 село МАЙДАН-КОПИЩЕНСЬКИЙ 1824484802 

181022 село ЛОПАТИЧІ 1824410126 
181022 село МАЙДАН 1824410128 
181022 село ДЖЕРЕЛО 1824410111 
181022 село САРНІВКА 1824410142 

181022 село РУДНЯ-БИСТРА 1824410137 
181022 село ВАРВАРІВКА 1824410109 
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181022 село КОРОЩИНЕ 1824410123 
181022 селище СНОВИДОВИЧІ 1824410144 
181022 село СТОВПИНКА 1824410146 
181022 село ДЕРЖАНІВКА 1824410110 

181022 село СУЩАНИ 1824410147 
181022 село АНДРІЇВКА 1824410104 
181022 село ТЕПЕНИЦЯ 1824410148 

181022 село АРТИНСЬК 1824410105 
181022 село ОБИЩЕ 1824410132 
181022 село СОСНІВКА 1824410145 
181022 село ХМЕЛІВКА 1824410150 

181022 село ХОЧИНЕ 1824410151 
181022 село ПЕРГА 1824410134 
181022 село РУДНЯ-ПЕРГАНСЬКА 1824410140 

181022 село РУДНЯ-ХОЧИНСЬКА 1824410141 
181022 село ЮРОВЕ 1824410153 
181022 село РАДОВЕЛЬ 1824486001 

181022 село ПОЯСКИ 1824486003 
181022 село РУДНЯ-РАДОВЕЛЬСЬКА 1824486004 

 
Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір 

пільги  

(відсотків 

суми 

податкового 

зобов’язання 

за рік) 

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;  100 

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

Пенсіонери (за віком) 100 

Ветерани праці 100 

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

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

100 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

100 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки передбачені для 

відповідної категорії: 

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи; 

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

Пенсіонери (за віком); 

Ветерани праці; 

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

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи поширюється на земельні ділянки за кожним 

видом використання в межах граничних норм: 

 

Для ведення особистого селянського господарства 

 

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не більше як 

2га 
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У селах  

 

У селищах 

 

В містах  

 

Для індивідуального дачного будівництва 

 

Для будівництва індивідуальних гаражів   

 

Для ведення садівництва 

 

 

не більше як 

0,25 га 

не більш як 

0,15 га 

не більше  

як 0,10 га 

не більше як 

0,10 га 

не більше як 

0,01 га 

не більше  

як 0,12 га 

На період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних часток 

(паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та 

земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої 

групи 

100 

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій 

інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів 

100 

Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, 

які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками 

громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом 

попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там 

основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за 

умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного 

періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. 

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів 

мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право 

користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом 

відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні". 

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації 

інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми 

податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а 

також штрафні санкції згідно із законодавством 

100 

Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

100 

     Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми 

власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім 

національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. 

100 

Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади 

оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та 

оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, 

100 
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установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим 

органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі 

виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій декларація подається платником 

податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок 

сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому 

відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої 

спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з 

розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні 

школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної 

майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди 

всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих 

осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та 

включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні 

ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення 

таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та 

організацій, декларація подається платником податку протягом 30 

календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з 

місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій. 

100 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, бюджетні 

організації, релігійні установи,  військові формування, утворені 

відповідно до законів України про Збройні  Сили України та Державну 

прикордонну  службу України-військові частини, військові навчальні 

заклади, установи та організації Збройних Сил України, які є державною 

власністю, належать їм на праві оперативного управління, правоохоронні 

органи, органи ДСНС, які повністю утримуються за рахунок державного, 

або місцевого бюджетів. 

100 

1Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту12.3.7пункту12.3статті12,пункту30.2статті30,статей 
281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених 

пунктів адміністративно-територіальної одиниці,за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо. 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                            Сергій МЕЛЬНИК 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про встановлення ставок туристичного збору на  

території Олевської міської  ради  

 

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

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

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись 

cт. 64 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, торгівлі та залучення інвестиції, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити ставки туристичного збору по Олевській міській раді у розмірі 

0,25 відсотка – для внутрішнього туризму та 0,5 відсотка – для в’їзного туризму 

від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

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

розміщення. 

2. Затвердити Положення про порядок справляння туристичного збору на 

території Олевської міської ради, згідно з додатком 1. 

3. Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2022 року. 

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

оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Олевської міської ради 

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

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, торгівлі та 

залучення інвестиції  Олевської міської ради (Катерина Світельська). 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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Додаток 1 

до рішення   сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від  03.06.2021 р. №       

«Про встановлення ставок туристичного збору 

на території Олевської міської  ради» 

 

Положення 

про порядок справляння туристичного збору на території Олевської міської 

ради  

 1. Загальні положення. 

 1.1.  Положення про туристичний збір на території Олевської міської  ради 

(далі – Положення) розроблене на підставі ст. 7, 10, 12, 268 Податкового кодексу 

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

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», керуючись cт. 64 Бюджетного кодексу України, та визначає порядок 

справляння туристичного збору на території міської ради. 

 Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними 

особами на території Олевської міської ради. 

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

Податкового кодексу України – переміщення в межах території України 

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

пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 

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

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

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

пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях. 

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

до місцевого бюджету. 

 2. Платники збору. 

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

громадянства, які прибувають на територію Олевської міської ради, на якій діє 

рішення Олевської міської ради про встановлення туристичного збору, та 

тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 

5.1 пункту 5 цього Положення. 

 2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які: 

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

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

14 Податкового кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово 

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

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

праві власності або на праві користування за договором найму; 
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 в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи 

або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 

 г) ветерани війни; 

 ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 

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

оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-

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

практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я; 

е) діти віком до 18 років; 

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

курортні заклади; 

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

визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях 

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

Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за 

договором найму. 

 3. Ставка збору. 

 3.1. Ставка туристичного збору встановлюється за кожну добу 

тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених 

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

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

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 

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

 4. База справляння збору. 

 4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 

цього Положення. 

 5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі). 

 5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у 

таких місцях проживання (ночівлі): 

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

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

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

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

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

використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 

 5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами: 

 а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 цього 

Положення, фізичними особами-підприємцями, які надають послуги з 
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тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених 

підпунктом 5.1 пункту 5 цього Положення; 

 б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання 

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

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

договором найму; 

 в) юридичними особами, які уповноважуються Олевською міською радою, 

справляти збір на умовах Договору, укладеного з відповідною радою. 

 6. Особливості справляння збору. 

 6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 

тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, 

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

інших вимог, визначених рішенням Олевської міської ради. 

 За один і той самий період перебування платника збору на території однієї 

адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, 

повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не 

допускається. 

 6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 

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

користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 

підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу 

України та рішення Олевської міської ради. 

 6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний 

збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено 

туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій 

особі у встановленому Податковим кодексом України порядку. 

 7. Порядок сплати збору. 

 7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням 

щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду 

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

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

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

 Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають 

у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих 

щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена 

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

урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими 

податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного 

(податкового) періоду. 

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

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

місцем реєстрації такого податкового агента зобов’язаний зареєструвати такий 
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підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної 

податкової служби за місцезнаходженням підрозділу. 

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

Секретар ради                                                                            Сергій МЕЛЬНИК 

                                                                                            
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІI сесія           VІІI скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про внесення змін до рішення 554 від  

12.04.2018 року ХХV сесії VIII скликання  

«Про затвердження Порядку організації 

виїзної торгівлі та виставкової діяльності 

у м.Олевську і оплати за її провадження» 

 

 Відповідно до статті 26, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання проведення продовольчих 

ярмарків» № 516-р від 13.05.2009 р. та земельного законодавства України, 

враховуючи погодження Житомирського обласного територіального відділення 

антимонопольного комітету України з метою встановлення єдиного порядку для 

суб’єктів господарювання усіх форм власності, громадян, що здійснюють виїзну 

торгівлю та виставкову діяльність у м.Олевську та с. Жубровичі, враховуючи  

висновок постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного 

розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення 

інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Внести зміни в затверджений Порядок організації виїзної торгівлі та 

виставкової діяльності у м. Олевськ, визначення оплати за її провадження: 

В пункті 1.Загальні положення  

п.п.1.1. після слів «м. Олевську» доповнити «та с. Жубровичі» (додається). 

В пункті 2.Умови розміщення об’єктів виїзної торгівлі  

п.п.2.1. після слів «у місті Олевську» доповнити «та с.Жубровичі», після 

слів згідно схеми(додатки 1-9) доповнити (додатки 12, 13). 

п.п.2.2. після слів «вул. Промислова (біля адмінприміщення заводу 

«Олевськторф», (додаток 8) доповнити «вул. Шевченка с. Жубровичі», (додаток 

12).  

п.п.2.3. після слів «площа Соборна (центр міста), (додаток 9) доповнити 

«вул. Шевченка с. Жубровичі», (додаток 12) (додається). 
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2. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради (Леся Саковець) 

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

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

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, торгівлі та залучення 

інвестиції  Олевської міської ради (Катерина Світельська). 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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Порядок організації виїзної торгівлі та виставкової діяльності 

у м. Олевську і оплати за її провадження 

1. Загальні положення 

1.1 Порядок визначає вимоги до організації виїзної (виносної) торгівлі та виставкової 

діяльності у м. Олевську та с.Жубровичі і оплати за її провадження, поширюється на суб’єктів 

господарювання всіх форм власності та громадян. 

2.Умови розміщення об’єктів виїзної торгівлі 

2.1. Виїзна, сезонна торгівля плодоовочевою продукцією, вживаним товаром, прохолодними 

напоями, новорічними ялинками, виставкова діяльність у місті Олевську та с.Жубровичі 

здійснюється з 8.00 до 21.00 години у визначених місцях згідно схеми (додатки 1– 9,12,13). 

2.2. Для здійснення сезонної виїзної торгівлі у місті Олевськ визначити наступні місця:  

–вул. Київська (поблизу магазину «М’ясна лавка»), (додаток 1);  

–вул. Привокзальна (біля кооперативного ринку), (додаток 2); 

–вул. Київська (навпроти автозаправки UPG), (додаток 3);  

–вул. Володимирська (між 5-поверховими будинками по вул. Володимирській, 4 і 6), (додаток 

4);  

–вул. Набережна (на роздоріжжі до ОРС-івських будиночків), (додаток 5);  

–вул. Герцена (на «Квадраті», за магазином «Смак»), (додаток 6); 

–вул. Свято-Миколаївська («На Піску», за магазином «Наша Ряба»), (додаток 7);  

–вул. Промислова (біля адмінприміщення заводу «Олевськторф»), (додаток 8);  

–вул. Шевченка с.Жубровичі, (додаток 12); 

2.3. Для здійснення виставкової діяльності у місті Олевськ визначити наступні місця: 

–площа Соборна (центр міста), (додаток 9); 

–вул. Шевченка с.Жубровичі, (додаток 12). 

 

 

 

 

Порядок організації виїзної торгівлі та виставкової діяльності 

у м. Олевську та с.Жубровичі і оплати за її провадження 

1. Загальні положення 

1.1 Порядок визначає вимоги до організації виїзної (виносної) торгівлі та виставкової 

діяльності у м. Олевську та с.Жубровичі і оплати за її провадження, поширюється на суб’єктів 

господарювання всіх форм власності та громадян. 

1.2. Виїзна  торгівля є різновидом дрібнороздрібної торгівлі.   

1.3. Продаж  товарів під час виїзної  торгівлі здійснюється через засоби пересувної мережі –  

автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни,  автопричепи, візки, спеціальне 

технологічне обладнання (низькотемпературні прилавки), розноски, лотки, столики тощо. 

1.4. Через дрібнороздрібну торговельну мережу дозволяється реалізація продовольчих і 

непродовольчих товарів, яка проводиться згідно з правилами їх продажу. 

1.5. Торгове  місце – це один повний чи  неповний квадратний метр займаної площі. 

1.6. Чек або квитанція – офіційний документ, що видається на руки особі чи організації на 

підтвердження прийому грошей. 

2.Умови розміщення об’єктів виїзної торгівлі 

2.1. Виїзна, сезонна торгівля плодоовочевою продукцією, вживаним товаром, прохолодними 

напоями, новорічними ялинками, виставкова діяльність у місті Олевську та с.Жубровичі 

здійснюється з 8.00 до 21.00 години у визначених місцях згідно схеми (додатки 1– 9,12,13). 

2.2. Для здійснення сезонної виїзної торгівлі у місті Олевськ визначити наступні місця:  

–вул. Київська (поблизу магазину «М’ясна лавка»), (додаток 1);  

–вул. Привокзальна (біля кооперативного ринку), (додаток 2); 

–вул. Київська (навпроти автозаправки UPG), (додаток 3);  
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–вул. Володимирська (між 5-поверховими будинками по вул. Володимирській, 4 і 6), (додаток 

4);  

–вул. Набережна (на роздоріжжі до ОРС-івських будиночків), (додаток 5);  

–вул. Герцена (на «Квадраті», за магазином «Смак»), (додаток 6); 

–вул. Свято-Миколаївська («На Піску», за магазином «Наша Ряба»), (додаток 7);  

–вул. Промислова (біля адмінприміщення заводу «Олевськторф»), (додаток 8);  

–вул. Шевченка с.Жубровичі, (додаток 12); 

2.3. Для здійснення виставкової діяльності у місті Олевськ визначити наступні місця: 

–площа Соборна (центр міста), (додаток 9); 

–вул. Шевченка с.Жубровичі, (додаток 12). 

2.4. Згідно отриманих заяв (додаток 10), відділ економічного розвитку, транспорту, туризму, 

інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради (далі – Відділ) проводить розподіл 

місць та видає погодження на розміщення об’єкта виїзної торгівлі (додаток 11). 

2.5. Дія цього Порядку не розповсюджується на здійснення виставково-ярмаркових заходів на 

території ринків  усіх форм власності, закладів освіти і культури (окрім парків відпочинку) та 

промислових підприємств, а також заходів, які організовуються та проводяться громадськими 

організаціями (об’єднаннями) з благодійною метою. 

2.6. Проведення виставкової діяльності (виставок-ярмарок) за ініціативою виконавчого 

комітету Олевської міської ради чи суб’єктів господарювання усіх форм власності  також 

здійснюється на підставі  погодження Відділу, яким визначається місце, термін, час та умови 

організації і проведення виставково-ярмаркових заходів. 

2.7. Реалізація сільськогосподарської продукції у невеликій кількості, вирощеної у підсобних 

господарствах, здійснюється у спеціально відведених  для цього місцях по вул. Київській та 

Привокзальній безкоштовно. 

 

3. Порядок отримання погоджень на розміщення об’єктів виїзної торгівлі 

 3.1. Для отримання погодження  на розміщення об’єктів виїзної торгівлі заявник подає до   

міської ради наступні документи: 

– заяву встановленого зразка;               

– копію виписки з Єдиного державного реєстру; 

– перелік товарів, що реалізуються чи представляються на виставці 

Заява розглядається у встановлений законом строк.  

3.2. Всі суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали погодження  на розміщення виїзної 

 торгівлі, зобов’язані:     

облаштувати об’єкт  торгівлі  на ділянці з твердим покриттям; 

розмістити торгову точку без створення незручностей для руху пішоходів та автотранспорту; 

утримувати об’єкт у належному санітарно-технічному стані; 

забезпечити збереження існуючих зелених насаджень; 

встановити інформаційну табличку із зазначенням власника, розпорядку роботи, 

відповідального за санітарний стан. 

3.3. Встановити розмір плати за місце для розміщення об’єкта виїзної  торгівлі плодоовочевою 

продукцією, прохолодними напоями, в т.ч. квасом, ялинками, вживаним товаром – 1,33% від 

розміру мінімальної заробітної плати за один місяць торгівлі за 1 м2; 

3.4. Оскільки виставкова діяльність не передбачає отримання прибутку, а сприяє культурно-

духовному збагаченню жителів громади, встановити розмір плати за місце для розміщення 

об’єкта виставкової діяльності – 1 гривня за 1м2 за 1 виставковий день діяльності.   

3.5. Плата за місце для розміщення об’єкта виїзної  торгівлі розраховується за формулою: 

П = (
 𝑃 х 𝑆

𝐹
) х 𝐷, де 

П – розмір плати за здійснення виїзної торгівлі, грн.; 

Р – розмір плати за місце для розміщення об’єкта виїзної торгівлі за 1 місяць торгівлі (1,33% 

від розміру мінімальної заробітної плати за 1 м2); 

S – займана площа (кількість м2, які займає об’єкт виїзної торгівлі); 

F – кількість днів у місяці (вважати за 30 дн.); 
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D – кількість днів торгівлі, згідно заяви 

Плата за місце для розміщення об’єкта виїзної  торгівлі здійснюється суб’єктом 

підприємницької діяльності до початку діяльності, разовою сплатою в розмірі зазначеному в 

заяві, відповідно до необхідної кількості днів торгівлі. Плата за 1 день торгівлі визначається 

шляхом ділення місячної плати на кількість днів  у місяці . 

3.6. Термін дії погодження на розміщення об’єкта виїзної торгівлі –  до 1 року. 

4. Заключні положення 

4.1.У разі порушення суб’єктом підприємницької діяльності  санітарних, екологічних, 

протипожежних та інших вимог законодавства, термінів та повноти оплати за користування 

місцем для розміщення об’єктів виїзної торгівлі, погодження може бути  анульоване. Про такі 

порушення орган місцевого самоврядування повідомляє управління Держспоживслужби, 

районний сектор ДСНС, інші правоохоронні та контролюючі органи. 

4.2.За провадження виїзної торгівлі та виставкової діяльності без погодження органом 

місцевого самоврядування передбачена адміністративна відповідальність згідно ст. 160 КпАП 

України. 

   

Секретар міської ради                                                              Сергій МЕЛЬНИК 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про надання дозволу на списання з балансу Олевської міської ради 

житлового будинку комунальної власності по вул.Лесі Українки,14 в 

с.Калинівка, Коростенського району Житомирської області 

 

        Враховуючи непринадність даного будинку для подальшого проживання у 

зв’язку з руйнуванням, взявши до уваги, що проведення ремонтних та 

відновлювальних робіт у цьому будинку є затратним та недоцільним, взявши до 

уваги висновки комісії по списанню, безооплатної передачі майна, яке належить 

до комунальної власності  Олевської міської територіальної громади від 

24.05.2021 року, відповідно до рішення XXIX сесії Олевської міської ради VII 

скликання «Про порядок списання, безоплатної передачі майна, яке належить до 

комунальної власності Олевської міської об’єднаної територіальної громади» від 

06.09.2018 року №749, керуючись статтею 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на списання з балансу Олевської міської ради житлового 

будинку комунальної власності за адресою: вул. Лесі Українки,14, с. 

Калинівка, Коростенського району, Житомирської області, 

інвентаризаційний номер 101320021, первинною балансовою вартістю 12 

416,00 грн., нарахованим зносом 9 377,00 грн., у зв’язку з непридатністю 

для подальшого проживання, внаслідок фізичного зносу та знаходження в 

аварійному стані, ремонт якого є недоцільним 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Олевської міської ради 

провести відповідні операції в бухгалтерському обліку. 

3. Матеріали отримані від списання вищевказаного будинку оприбуткувати 

та в подальшому використати для господарських потреб громади. 

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

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій. 
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Міський голова                                                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про реорганізацію Комунального  

некомерційного підприємства «Радовельська  

лікарня сімейної медицини» Олевської міської ради  

 

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

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

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

законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних 

адміністрацій», відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

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

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч. 

4 статті 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №711-р 

«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територіальних 

громад Житомирської області», статей 104-107 Цивільного кодексу України, 

ураховуючи рішення Олевської міської ради VІІІ скликання від 08.12.2020 року 

№21 «Про реорганізацію Радовельської сільської ради Олевського району 

Житомирської області шляхом приєднання до Олевської міської ради та 

утворення Радовельського старостинського округу Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Реорганізувати комунальне некомерційне підприємство «Радовельська 

лікарня сімейної медицини» Олевської міської ради шляхом перетворення в 

комунальне підприємство «Радовельське житлово-комунальне  господарство» 

Олевської міської ради. 

2. Встановити, що комунальне підприємство «Радовельське житлово-

комунальне господарство» Олевської міської ради є правонаступником усіх 

прав та обов’язків комунальне некомерційного підприємства «Радовельська 

лікарня сімейної медицини» Олевської міської ради. 



                 ПРОЄКТ 

3. Олевській міській раді спільно з керівником комунального некомерційного 

підприємства «Радовельська лікарня сімейної медицини» Олевської міської 

ради створити комісію з реорганізації комунального некомерційного 

підприємства «Радовельська лікарня сімейної медицини» Олевської міської 

ради. Встановити строк вимоги кредиторів – два місяці від дати публікації. 

4. Керівнику підприємства, Бондару Володимиру Володимировичу, здійснити 

організаційно-правові заходи відповідно до чинного законодавства. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії з 

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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Додаток 1 до рішення Олевської        

міської ради від 03.06.2021 № 

_____  

 

 

 

 

Склад ліквідаційної комісії 

по реорганізації комунального некомерційного  підприємства «Радовельська 

лікарня сімейної медицини» Олевської міської ради 

 

 

 

1. Голова  комісії з реорганізації: Ковальчук Олег Борисович – начальник відділу 

економічного розвитку Олевської міської ради   

2. Заступник голови  комісії: Бондар Володимир  Володимирович – керівник 

«Радовельська лікарня сімейної медицини» Олевської міської ради  

3. Секретар комісії: Вишневська Ольга Миколаївна - бухгалтер міської ради.  

4. Члени комісії: - Стафійчук Роман Олександрович –головний спеціаліст 

юридичного відділу;  

5. Загорулько Світлана    - староста Радовельського старостинського округу 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про затвердження Положення  

про надання платних послуг  

клубними закладами відділу культури 

та туризму Олевської міської ради (в новій редакції) 

 

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

Закону України «Про культуру», Бюджетного кодексу України, Порядку 

визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, 

заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженим 

спільним наказом Міністерства культури України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 р. 

№ 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання 

платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній 

формі власності», постанови КМУ від 12.11.2011 р. № 1271 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, 

заснованими на державній та комунальній формі власності», та згідно з 

Переліком платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними 

закладами культури, що не є орендою, затвердженим постановою КМУ від 

02.12.2020 р. № 1183, враховуючи рішення XLVI сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 07.11.2019 року № 1331 «Про затвердження Положення про 

надання платних послуг клубними закладами відділу культури Олевської міської 

ради», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про надання платних послуг клубними закладами 

відділу культури та туризму Олевської міської ради (в новій редакції), що 

додається. 

2. Затвердити перелік вартості платних послуг, що можуть надаватися клубними 

закладами відділу культури та туризму Олевської міської ради, що додається. 
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Юрія ДАНЮКА. 
                           

 

                      Міський голова                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ПОЛОЖЕННЯ 

 

про надання платних послуг клубними закладами відділу культури 

та туризму Олевської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.  Це положення поширюється на міський Будинок культури Олевської 

міської ради і клубні заклади відділу культури та туризму Олевської міської 

ради, що  належать до спільної комунальної власності  Олевської міської ради. 

1.2 Платні послуги здійснюються закладами культури відповідно до 

Закону України «Про культуру», Бюджетного кодексу України, Порядку 

визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, 

заснованими на державній та комунальній формі власності, затвердженим 

спільним наказом Міністерства культури України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 р. 

№ 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання 

платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній 

формі власності», постанови КМУ від 12.11.2011 р. № 1271 «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, 

заснованими на державній та комунальній формі власності» та згідно з 

Переліком платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними 

закладами культури, що не є орендою, затвердженим постановою КМУ від 

02.12.2020 р. № 1183. 

1.3. Метою надання платних послуг є забезпечення відпочинково – 

розважальних потреб жителів Олевської ТГ, організації дозвілля, покращення 

матеріально – технічної бази клубних закладів, залучення позабюджетних 

джерел фінансування. 

1.4. Для виконання платних послуг заклади культури  використовують свої 

основні засоби, матеріальні та нематеріальні активи. 

1.5. Платні послуги надаються працівниками закладів культури за рахунок 

раціонального використання робочого часу та у вільний від основних заходів 

час. 

1.6. Заклад культури зобов’язаний безкоштовно надавати замовнику повну, 

доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної 

платної послуги, її вартості, порядку та строку виплати. 

1.7. Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на 

спеціальні реєстраційні рахунки, призначені для зарахування до спеціального 

фонду відповідних бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в 

органах Держказначейства міському Будинку культури Олевської міської ради 

та відділу культури та туризму Олевської міської ради, які є розпорядниками 

коштів місцевого бюджету. 

 

2. Основні завдання 

2.1. Покращення та удосконалення культурно - дозвіллєвої та інформаційно-

просвітницької роботи в Олевській ТГ. 
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2.2.  Поліпшення матеріально - технічної бази закладів культури Олевської ТГ. 

 

3. Організація роботи з надання платних послуг 

3.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється начальником 

відділу культури та туризму Олевської міської ради та директором міського 

Будинку культури Олевської міської ради. 

3.2. Вартість платних послуг розглядається та затверджується Олевською 

міською радою. 

3.3. Взаємовідносини між замовниками платних послуг та працівниками закладів 

культури встановлюються відповідно до чинного законодавства. 

3.4. Забезпечення систематичного та чіткого обліку роботи з надання платних 

послуг та контролю за якістю їх виконання. 

                                    

4. Права і обов’язки 

Заклади культури Олевської ТГ мають право: 

4.1  Вносити пропозиції щодо використання коштів, одержаних від надання 

платних послуг. 

4.2.   Визначати можливість і доцільність виконання послуги. 

4.3. Рекламувати платні послуги, вносити пропозиції про розширення або 

припинення надання платних послуг чи окремих їх видів. 

4.4.   Вносити свої пропозиції щодо зміни тарифів на платні послуги. 

4.5. Самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від 

надання платних послуг і майном придбаним за рахунок цих доходів. 

Заклади культури зобов’язані: 

4.6.   Чітко дотримуватись виконання цього Положення. 

4.7. Забезпечувати якісне та оперативне обслуговування замовників, та 

користувачів послуг з удосконалення та вивчення доцільності надання платних 

послуг. 

5. Керівництво роботою з надання платних послуг. 

5.1. Робота щодо організації та надання платних послуг очолюється директором 

(завідувачем) відповідного Закладу культури. 

5.2. Платні послуги надаються Закладами культури за договором про надання 

послуг (погодженим із відділом культури та туризму Олевської міської ради), в 

якому зазначаються : 

- предмет послуги; 

- розмір, строки та порядок оплати; 

- термін дії договору; 

- відповідальність сторін у разі невиконання договору. 

5.3. Відповідальні особи фіксують отримані замовниками послуги.  

 

6. Порядок визначення вартості платних послуг 

6.1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно  

обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. Розмір плати за надання 
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конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на 

весь строк її надання та у повному обсязі. Собівартість платної послуги 

розраховується на підставі норми часу для надання такої послуги та вартості 

розрахункової калькуляційної одиниці часу. Заклади культури самостійно 

визначають калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої 

здійснюється розрахунок вартості. Зміна вартості платної послуги може 

здійснюватися у зв’язку із зміною умов її надання, що не залежить від 

господарської діяльності закладу. Заклади культури можуть надавати платні 

послуги на пільгових умовах, передбачених законодавством (дітям дошкільного 

віку, учням, студентам, пенсіонерам, інвалідам). Вартість платних послуг 

визначається окремо за кожним видом послуг, які надаються закладами 

культури, і складається з витрат, безпосередньо пов’язаних  з їх наданням.  

 

7. Планування та використання доходів та порядок здачі виручки   від 

платних послуг 

7.1. Облік надходжень та видатків покладається на централізовану бухгалтерію 

відділу культури та туризму Олевської міської ради. 

7.2. Плата за послуги вноситься на відповідні реєстраційні рахунки відкриті в 

органах Держказначейства по міському Будинку культури та відділу культури та 

туризму Олевської міської ради в безготівковій формі через установи банків. 

7.3. Виручка від плати за танцювально – розважальні заходи вноситься 

працівниками клубних закладів на реєстраційні рахунки один раз на місяць. 

7.4. Відповідно до ст.13 Бюджетного Кодексу України плата за послуги 

зараховується  до спеціального фонду бюджету, як власні надходження   

бюджетних установ.  

7.5. Матеріальні цінності, майно закладів культури, придбане або створене за 

рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належать закладам культури на 

правах, визначених чинним законодавством, та використовуються ним для 

виконання своїх цілей і завдань, визначених цим Положенням. 

7.5. Кошти, що надійшли від надання платних послуг, використовуються на 

утримання клубних закладів, господарських потреб та зміцнення матеріально - 

технічної бази. 

 

8. Здійснення обліку та контролю 

8.1. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення 

доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюються відповідно до чинного 

законодавства. 

8.2. Здійснювати  оформлення  відповідних  документів  про  надання закладами 

культури платних послуг. 

8.3. Відстежувати  якість виконання послуг. 

8.4. Контроль за наданням послуг на платній основі, цільовим використанням 

коштів здійснюють у межах своєї компетенції органи, на які згідно із чинним 

законодавством покладено такі функції. 
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8.5. Облік коштів, отриманих за надані платні послуги, здійснюється в розрізі 

видів наданих послуг, виконаних робіт відповідно до законодавства. 

8.6. Звітність про надходження і використання коштів, отриманих за надання 

платних послуг, заклади культури складають та подають відповідно до чинного 

законодавства. 

 

 

 

Міський голова                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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Додаток 

до рішення сесії 

Олевської міської ради 

№____ від ___________ р. 

 

 

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ 

платних послуг, що можуть надаватися закладами відділу культури та 

туризму Олевської міської ради 

№ 

п/п 

            Вид платних послуг     Одиниця 

      виміру 

Ціна послуги 

1. 

 

Вхідна плата за танцювально - 

розважальні заходи. 

 

1 квиток 

 

10 грн. 

     

2. Плата за оренду приміщень. 

 

 

 Згідно методики 

розрахунку 

орендної плати за 

комунальне майно 

Олевської міської 

територіальної 

громади, яке 

передається в 

оренду    

3.  Проведення заходів за заявками 

(проведення вистав, музичних, 

хореографічних постановок, концертів, 

естрадних шоу, освітніх та інших 

культурно – мистецьких заходів 

(проектів), демонстрація відео – і 

кінофільмів, інформаційно – масових, 

розважальних заходів, виступів 

професійних мистецьких колективів, 

груп та окремих артистів (виконавців). 

Розміщення рекламної продукції та 

конструкцій під час їх проведення. 

 В приміщенні 

міського Будинку 

культури – 5 000 

тис. грн 

В приміщенні 

сільського 

Будинку культури 

– 3 000 тис. грн 

В приміщенні 

сільського клубу –  

1 000 тис. грн 

4. Проведення заходів за заявками 

(циркових вистав). 

 

 

        В приміщенні 

міського Будинку 

культури – 3 000 

тис. грн 
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В приміщенні 

сільського 

Будинку культури 

– 1 500 тис. грн 

5. Організація та/або проведення різних 

масових заходів (надання послуг з 

організації та/або проведення 

культурно – масових заходів та 

професійних свят). 

 В приміщенні 

закладу культури – 

500 грн 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про утворення спеціалізованої служби 

«Притулок для осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та насильства  

за ознакою статті» при КУ «ЦСС» Олевської  

міської ради та затвердження Положення  

про спеціалізовану службу «Притулок для осіб, 

які постраждали від домашнього насильства та  

насильства за ознакою статті»  

 

 З метою вдосконалення системи надання допомоги постраждалим від 

насильства, запобігання та протидії насильству в сім’ї, враховуючи потреби 

Олевської міської територіально громади в наданні комплексної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в  Україні», ч.3 ст.16 Закону України 

«Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України № 479 від 1 

червня 2020 року «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб», Указу 

Президента № 398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії 

домашньому насильству та насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які 

постраждали від такого насильства», постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 серпня 2018 року № 655 "Про затвердження Типового положення про 

притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за 

ознакою статі", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити спеціалізовану службу «Притулок для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі» як структурний 

підрозділ комунальної установи «Центр соціальних служб» Олевської 

міської ради. 

2.  Затвердити Положення спеціалізованої служби «Притулок для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою 

статті» (додаток 1). 
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3. Комунальній установі «Центр соціальних служб» Олевської міської ради 

подати до фінансового управління Олевської міської ради розрахунки 

щодо фінансування спеціалізованої служби «Притулок для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою 

статті» на 2021 рік. 

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію із 

соціально-гуманітарних питань. 

 

Міський голова                                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                 ПРОЄКТ 
Додаток 1 

до рішення Олевської міської ради 

«Про створення спеціалізованої служби 

«Притулок для осіб, які постраждали від 

 домашнього насильства та насильства 

 за ознакою статті» від ___ 2021 року №  

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про спеціалізовану службу «Притулок для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статті»  

 

1.  Спеціалізована служба «Притулок для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі» (далі - Служба), є 

спеціалізованою службою, що надає комплексну допомогу особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 

щодо яких існує загроза життю чи здоров'ю (далі – постраждалі особи) та 

працює з метою запобігання та протидії насильству в сім’ї. 

2. Служба утворюється Олевською міською радою (далі - засновник) 

відповідно до законодавства з урахуванням непропорційного впливу насильства 

на жінок і чоловіків та можливості здійснення позитивних дій (спеціальних 

тимчасових заходів, спрямованих на усунення юридичної чи фактичної 

нерівності у можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, 

встановлених Конституцією і законами України). 

Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, 

громадські об’єднання, іноземні неурядові організації, міжнародні організації, 

фізичні особи - підприємці, а також фізичні особи, які надають соціальні 

послуги, відповідно до законодавства можуть долучатися до забезпечення 

функціонування Служби на засадах державно-приватного партнерства. 

3. Служба провадить свою діяльність на принципах верховенства права, 

поваги до прав людини, законності, соціальної справедливості, безпеки 

постраждалих осіб, забезпечення конфіденційності, недопущення дискримінації 

та інших засадах, визначених статтею 4 Закону України “Про запобігання та 

протидію домашньому насильству” і статтею 3 Закону України “Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” з урахуванням 

міжнародних стандартів діяльності притулків без розголошення інформації про 

своє місцезнаходження, що передбачає, зокрема, відсутність вивіски на 

приміщенні в якому розташована Служба. 

4. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, рішеннями центральних і місцевих органів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#n46
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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виконавчої влади, рішеннями Олевської міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням. 

5. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах 

України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, “Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”. 

6. Служба діє на підставі цього Положення, яке затверджується його 

засновником відповідно до законодавства. 

7. Служба є структурним підрозділом комунальної установи «Центр 

соціальних служб» Олевської міської ради (далі – КУ «ЦСС» Олевської міської 

ради). Служба має спільний з КУ «ЦСС» Олевської міської ради баланс, не є 

юридичною особою та безпосередньо підзвітний КУ «ЦСС» Олевської міської 

ради. 

Служба розміщується в частині окремого приміщенні з дотриманням 

принципу конфіденційності. 

8. Служба підпорядковується засновнику в порядку передбаченому 

законодавством. 

Засновник з метою повного та якісного захисту постраждалих осіб та 

відповідно до потреб територіальної громади має право в межах наявних 

ресурсів утворювати додаткові структурні підрозділи у притулку та визначати 

граничну чисельність працівників з урахуванням типових штатних нормативів 

притулку, затверджених Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном. 

9. Припинення діяльності притулку здійснюється за рішенням його 

засновника або в інших випадках, визначених законодавством. 

10. Основними завданнями Служби є: 

- забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування 

постраждалих осіб; 

- надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового 

цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, 

соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та 

інших послуг) на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до 

особи з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та соціального становища; 

- взаємодія з підприємствами, установами й організаціями незалежно від 

форм власності, громадськими обєднаннями, благодійними організаціями 

та ін.; 

- проведення профілактичних заходів щодо протидії домашнього та 

гендерного насильства для жителів громади. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
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11. Відповідно до покладених завдань Служба провадить свою діяльність за 

такими напрямами: 

- створення безпечних умов для перебування постраждалих осіб у 

притулку; 

- створення соціально-побутових умов для перебування постраждалих осіб 

у притулку (забезпечення в межах наявних ресурсів продуктами 

харчування, надання можливості збереження документів, користування 

душем, пральною машиною, м’яким інвентарем тощо); 

- забезпечення захисту прав та інтересів постраждалих осіб шляхом 

надання відповідних послуг, а також співпраці з іншими суб’єктами 

надання комплексної допомоги постраждалим особам; 

- надання психологічних послуг постраждалим особам; 

- забезпечення у разі потреби госпіталізації постраждалої особи; 

- організація надання юридичних послуг (консультацій, правової допомоги 

у підготовці документів, необхідних для захисту прав та законних 

інтересів постраждалих осіб), інформування про можливість отримання 

безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України “Про 

безоплатну правову допомогу”; 

- надання інформаційних та інших консультативних послуг, необхідних 

для комплексної допомоги постраждалим особам, зокрема інформації про 

їх права і можливості отримання дієвої допомоги; 

- сприяння відновленню прав постраждалої особи, реалізація яких 

унеможливлюється (ускладнюється) внаслідок вчинення насильства 

(допомога у працевлаштуванні тощо); 

- сприяння постраждалим особам у пошуку альтернативного придатного 

безпечного місця перебування чи направлення їх для отримання послуг 

до інших загальних і спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб 

у разі, коли в притулку недостатньо місць або необхідні послуги не 

надаються; 

- проведення заходів у межах соціально-реабілітаційних програм з 

урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи; 

- сприяння у разі потреби забезпеченню транспортування постраждалих 

осіб до місць отримання ними необхідних послуг, які у притулку не 

надаються; 

- провадження іншої діяльності відповідно до законодавства та положення 

про притулок. 

12. Надання Службою послуг постраждалим особам здійснюється на 

безоплатній основі в обсязі, визначеному державними стандартами надання 

соціальних послуг, затвердженими Мінсоцполітики. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17
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Зміст та обсяг соціальної послуги для кожної постраждалої особи 

визначається індивідуально залежно від її потреб і зазначається в договорі про 

надання соціальної послуги. 

Інформація про соціальні послуги постраждалим особам з інтелектуальними 

та сенсорними порушеннями надається доступним способом, зокрема із 

застосуванням загальновживаної лексики, жестової мови, шрифту Брайля. 

13. Служба може надавати платні соціальні послуги (у межах наявних 

можливостей) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 

р. № 12 “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх 

переліку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 2, ст. 42; 2016 р., № 73, ст. 

2448). 

14. Очолює Службу керівник структурного підрозділу КУ «ЦСС» Олевської 

міської ради. 

15. Керівник Служби призначається на посаду та звільняється з посади в 

установленому порядку директором КУ «ЦСС» Олевської міської ради. 

16. Керівник Служби: 

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу 

завдань, дотримання належних умов перебування постраждалих осіб і 

збереження матеріально-технічної бази; 

- представляє Службу в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, відносинах з об’єднаннями громадян, підприємствами, 

установами, організаціями та іншими юридичними та фізичними особами 

як в Україні, так і за її межами; 

- видає відповідно до компетенції накази, організовує та контролює їх 

виконання; 

- забезпечує цільове використання майна Служби, збереження та поточне 

утримання майна; 

- надає пропозиції щодо прийому на роботу і звільнення з роботи 

працівників Служби згідно із штатним розписом; 

- готує посадові інструкції працівників Служби; 

- готує правила внутрішнього розпорядку Служби та контролює їх 

виконання; 

- організовує ведення статистичного обліку, складення і подання звітності 

відповідно до законодавства; 

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки; 

- організовує навчання, підвищення кваліфікації та атестацію працівників 

Служби; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/12-2004-%D0%BF
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- здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на Службу 

завдань. 

17. Працівники Служби повинні дотримуватися правил етики спілкування з 

особами з інвалідністю та представниками інших уразливих соціальних груп. 

18. Право на влаштування до Служби має: 

- повнолітня постраждала особа, направлена уповноваженою особою 

Олевської міської ради, уповноваженим підрозділом органу Національної 

поліції, КУ «ЦСС» Олевської міської ради, мобільною бригадою 

соціально-психологічної допомоги постраждалим особам; 

- особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у 

зареєстрованому шлюбі; 

- дитина у разі її прийняття до притулку разом з матір’ю/батьком або 

особою, яка їх замінює. 

Служба протягом однієї доби інформує службу у справах дітей та 

відповідний підрозділ органу Національної поліції у разі направлення до нього 

матері/батька або особи, яка їх замінює, з дитиною. 

19. До Служби не влаштовуються постраждалі особи: 

- у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння; 

- з ознаками гострих інфекційних та венеричних захворювань; 

- у разі наявності в них психічних захворювань у гострій стадії, хронічних 

психічних захворювань у стадії загострення, пограничних станів, що 

супроводжуються розладами поведінки, шкідливими для хворого та 

інших осіб; 

- з інфекційними захворюваннями шкіри та волосся, хворі на туберкульоз; 

- за інших обставин, що свідчать про безпосередню небезпеку 

постраждалої особи або для інших осіб. 

Зазначені постраждалі особи підлягають невідкладному направленню до 

закладів охорони здоров’я з одночасним повідомленням відповідно до 

законодавства про факт вчинення щодо них насильства. 

20. Перебування у Служби особи, яка вчинила насильство стосовно 

постраждалих осіб, які перебувають у Службі, забороняється. 

21. Перебування в одному приміщені Служби повнолітніх постраждалих осіб 

різної статі забороняється. 

22. Влаштування до Служби здійснюється на підставі направлення, виданого 

постраждалій особі одним із суб’єктів, зазначених у пункті 18 цього Положення, 

за формою, встановленою Мінсоцполітики, та особистої заяви постраждалої 

особи, до якої додається копія документа, що посвідчує особу (за наявності). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF#n65
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23. Про влаштування або відмову у влаштуванні постраждалої особи до 

Служби видається наказ директора КУ «ЦСС» Олевської міської ради. 

24. Наказ видається не пізніше ніж через три робочих дні з дати подання 

особистої заяви постраждалою особою або отримання її поінформованої згоди, 

протягом яких постраждала особа перебуває у Службі, проходить медичний 

огляд, іншу перевірку наявності у неї умов, що виключають можливість 

перебування у притулку згідно з пунктом 19 цього Положення. 

25. Керівник Служби: 

- протягом трьох робочих днів з дати видання наказу про влаштування 

постраждалої особи до Служби проводить оцінку її потреб та забезпечує 

укладення договору про надання їй послуг; 

- за результатами оцінки потреб постраждалої особи складає план 

індивідуальної роботи з нею та забезпечує його виконання; 

- вживає заходів до захисту персональних даних відповідно до вимог 

Закону України “Про захист персональних даних”; 

- у разі відсутності в постраждалої особи документа, що посвідчує особу, 

протягом трьох робочих днів з дня її звернення разом із суб’єктами, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, вживають 

організаційних заходів, спрямованих на сприяння постраждалій особі в 

отриманні необхідного документа та подання його копії до Служби. 

У разі коли протягом цього часу з поважних та незалежних від постраждалої 

особи причин не отримано документа, що посвідчує її особу, відповідні заходи 

вживаються протягом строку, достатнього для отримання необхідного 

документа, при цьому постраждала особа продовжує перебувати у притулку та 

отримувати всі необхідні послуги. 

26. На кожну постраждалу особу, влаштовану до Служби, формується 

особова справа, в якій зберігаються такі документи: 

- направлення, видане одним із суб’єктів, зазначених у пункті 19 цього 

Положення; 

- письмова заява постраждалої особи; 

- поінформована згода постраждалої особи на влаштування до Служби та 

отримання пов’язаних з цим послуг; 

- копія документа, що посвідчує особу (за наявності); 

- наказ про влаштування; 

- договір про надання послуг Служби; 

- акт оцінки потреб постраждалої особи; 

- індивідуальний план роботи з постраждалою особою; 

- наказ про продовження строку перебування в Службі; 

- наказ про вибуття. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF#n70
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27. Інформація, що міститься в особових справах, є конфіденційною та 

обробляється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних 

даних”. 

28. Перебування постраждалої особи у Службі не є підставою для реєстрації 

її місця проживання за місцезнаходженням Служби та не надає жодних 

майнових прав на приміщення, в яких вона перебуває. 

29. Порядок перебування постраждалих осіб у Службі регламентується 

правилами внутрішнього розпорядку, які доводяться до відома (під розписку) 

постраждалої особи в день її зарахування до притулку. 

30. Строк перебування постраждалої особи у Службі не може перевищувати 

трьох місяців. 

У разі потреби за результатами виконання плану індивідуальної роботи з 

постраждалою особою строк її перебування у Службі може бути продовжено до 

шести місяців. 

31. Про продовження строку перебування постраждалої особи у Службі 

видається наказ директора КУ «ЦСС» Олевської міської ради, обов’язково 

вносяться зміни до договору про надання послуг та переглядається/коригується 

індивідуальний план роботи. 

32. Підставами для вибуття з притулку є: 

- виявлення умов, зазначених у пункті 19 цього Положення; 

- відмова від укладення або продовження строку дії договору про надання 

послуг Служби; 

- письмова заява постраждалої особи; 

- розв’язання проблемних питань постраждалої особи, які були підставою 

для влаштування; 

- відмова від проходження медичного огляду; 

- розголошення інформації про Службу (місцезнаходження, персонал, осіб, 

які в ньому перебувають або залучаються до його роботи); 

- закінчення строку перебування; 

- порушення правил внутрішнього розпорядку; 

- умисне перешкоджання постраждалою особою в отриманні документа, 

що підтверджує її особу; 

- смерть постраждалої особи. 

33. Приміщення, в якому розташована Служба, повинна бути забезпечена 

усіма видами комунальних послуг, відповідати санітарно-гігієнічним нормам і 

вимогам пожежної безпеки, а також облаштовано з метою гарантування безпеки 

осіб, які перебувають у притулку (у тому числі працівників Служби). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF#n70
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Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в 

установленому порядку забезпечується доступ до будівлі та приміщень Служби 

та прилеглої до неї території, а також розумне пристосування та універсальний 

дизайн приміщення Служби відповідно до Закону України “Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та згідно з вимогами 

державних будівельних норм, стандартів і правил. 

34. Для виконання покладених на нього завдань Служба співпрацює з усіма 

суб’єктами, зазначеними у пункті 18 цього Положення, інформує їх щодо 

повернення постраждалої особи до місця попереднього перебування 

(проживання) з метою забезпечення соціального супроводження та роботи із 

сім’єю (у разі потреби). 

35. Фінансування Служби здійснюється за рахунок коштів міського бюджету 

та інших джерел, не заборонених законодавством. 

36. Порядок ведення діловодства Служби визначається законодавством. 

 

 

Секретар ради                                                        Сергій МЕЛЬНИК   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про введення до комунальної установи 

«Центр соціальної служби» Олевської  

міської ради чотири штатні одиниці  

 

Керуючись ст. 11, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», наказом Міністерства Соціальної Політики України від 29.06.2016 року 

№ 709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді», наказу Міністерства Соціальної Політики України від 

06.01.21 № 29 «Про затвердження Примірного штатного нормативу чисельності 

працівників районного, міського, районного у місті, селищного, сільського 

центру соціальних служб», розглянувши звернення директора КУ «Центр 

соціальних служб» Олевської міської ради Орищук Світлани, враховуючи 

рекомендації постійної комісії міської ради із соціально-гуманітарних питань, 

міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Ввести до штату комунальної установи «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради 4 штатні одинці спеціалізованої служби «Притулок для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою 

статті», а саме: 

- керівник служби – 1 штатна одиниця; 

- практичний психолог – 1 штатна одиниця; 

- соціальний працівник – 2 штатні одиниці 

2. Внести відповідні зміни до структури та штатної чисельності апарату 

Олевської міської ради та її комунальних установ.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Дворецького В.Я.  

 

 

 

Міський голова                                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  

 

Про створення мобільної бригади соціально 

-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі при 

спеціалізованій службі«Притулок для осіб, 

які постраждали від домашнього насильства 

та насильства за ознакою статті» 

 

Відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію домашньому 

насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року №654 

«Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-

психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства 

та/або насильства за ознакою статі», з метою надання соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, зокрема 

соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, 

соціальної профілактики відповідно до їх потреб, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі при спеціалізованій службі «Притулок для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та насильства за ознакою статті» (далі - мобільна 

бригада) та затвердити її склад згідно додатку. 

2. Затвердити Положення про мобільну бригаду соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі (додається). 

3.  Мобільній бригаді здійснювати виїзди у населені пункти територіальної 

громади відповідно до потреб. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення XXVIIV сесії Олевської 

міської ради VIIІ скликання від 24.04.2021 року № 275 «Про створення 

мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які 
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постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 

статі при комунальній установі «Центр соціальних служб» Олевської 

міської ради. 

5. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на 

головного виконавця - КУ «Центр соціальних служб» Олевської міської 

ради» (Світлану ОРИЩУК). 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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                                 Додаток  

  до рішення  __сесії ___ скликання  

                                                                       Олевської міської ради 

                                                                            від ____ 2021 року №___ 

 

Склад 

мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі  

 

Керівник мобільної бригади 

Орищук Світлана 

Сергіївна. 

директор комунальної установи «Центр соціальних служб» 

Олевської міської ради 

Члени мобільної бригади: 

Мидловець Ольга 

Володимирівна 

провідний фахівець із соціальної роботи комунальної 

установи «Центр соціальних служб» Олевської міської 

ради 

Гусаревич Надія 

Петрівна 

провідний психолог комунальної установи «Центр 

соціальних служб» Олевської міської ради 

Левченко Валерій 

Петрович 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Скумін Наталія 

Анатолівна 

начальник служби у справах дітей Олевської міської ради 

Павлюк Наталія 

Миколаївна 

головний спеціаліст служби у справах дітей Олевської 

міської ради 

Мельчинська Наталія 

Володимирівна 

В.о. головного лікаря комунального некомерційного 

підприємства «Олевський центр первино медико-

санітарної допомоги» 

Казюк Олег  

Васильович 

головний лікар КНП «Олевська центральна лікарня» 

Григоришин Ігор 

Васильович 

начальник Олевського відділення поліції Коростенського 

ВП ГУНП у Житомирській області 

В. о. старости при потребі 

 

 

Секретар ради                                                                                 Сергій МЕЛЬНИК  
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                         Додаток  

                                             до рішення ___ сесії  

                                                                           Олевської міської ради ___  скликання  

                                                      від                   року №___  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі  

1. Це Положення визначає порядок утворення, основні засади діяльності та 

організації роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, 

які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 

спеціалізованій службі «Притулок для осіб, які постраждали від домашнього 

насильства та насильства за ознакою статі» (далі – мобільна бригада). 

Мобільна бригада – спеціалізована служба підтримки осіб, які постраждали 

від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі - 

постраждалі особи). 

2. Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально-психологічної 

допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг з консультування, 

кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх 

потреб. 

Мобільна бригада надає соціальні послуги шляхом проведення фахової 

консультації за допомогою телефонного зв’язку, з виїздом у спеціально 

організованому транспорті до місця проживання (перебування) постраждалих 

осіб чи іншого вказаного ними місця, в іншому приміщенні, визначеному 

місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. 

Визначення потреби в утворенні мобільної бригади, забезпечення її 

утворення та функціонування, а також контроль за її діяльністю здійснюються 

Олевською міською радою. 

3. Мобільна бригада утворюється при спеціалізованій службі «Притулок для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою 

статі» (далі – засновник). 

Мобільна бригада є структурним підрозділом засновника або об’єднанням 

фахівців різних суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

насильству (далі – суб’єкти). 

До забезпечення функціонування мобільної бригади відповідно до 

законодавства можуть долучатися підприємства, установи, організації незалежно 

від форми власності, громадські об’єднання, міжнародні організації, іноземні 

неурядові організації, фізичні особи – підприємці, які відповідають критеріям 

діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги. 

4. Мобільна бригада у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#_blank
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Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, рішеннями центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також цим 

Положенням. 

5. Мобільна бригада діє на підставі цього Положення. 

6. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про охорону дитинства», «Про соціальні 

послуги», «Про Національну поліцію». 

7. Діяльність мобільної бригади ґрунтується на засадах: 

гарантування постраждалим особам безпеки та їх основоположних прав і 

свобод з урахуванням мети і завдань мобільної бригади; 

належної уваги до кожного факту домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі (далі – насильство) під час здійснення заходів у сфері 

запобігання та протидії насильству; 

врахування непропорційного впливу насильства на жінок і чоловіків, дітей та 

дорослих, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час 

здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству; 

визнання суспільної небезпеки насильства та забезпечення нетерпимого 

ставлення до всіх його проявів; 

поваги та неупередженого ставлення до постраждалих осіб, забезпечення 

пріоритетності їх прав і законних інтересів та безпеки під час здійснення заходів 

у сфері запобігання та протидії насильству; 

конфіденційності інформації про постраждалих осіб та осіб, які повідомили 

про вчинення насильства; 

добровільності отримання допомоги постраждалими особами, крім дітей та 

недієздатних осіб; 

урахування особливих потреб та інтересів постраждалих осіб, зокрема осіб з 

інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку; 

ефективної взаємодії суб’єктів між собою, з громадськими об’єднаннями, 

міжнародними організаціями, засобами масової інформації та всіма 

заінтересованими особами; 

недопущення дискримінації за будь-якою ознакою (статі, раси, мови, 

релігійних, політичних або інших переконань, національного або соціального 

походження, належності до національної меншини, майнового стану, 

громадянства, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного стану, статусу 

біженця, внутрішньо переміщеної особи чи іншої визначеної законодавством 

категорії мігрантів тощо) під час надання допомоги постраждалим особам. 

8. Основними завданнями мобільної бригади є: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#_blank
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#_blank
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#_blank
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#_blank
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14#_blank
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#_blank
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15#_blank
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15#_blank
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#_blank
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надання психологічної допомоги постраждалим особам; 

реагування та надання не пізніше ніж протягом однієї доби соціально-

психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової 

допомоги, зокрема шляхом кризового та екстреного втручання; 

інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, 

психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання 

наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних 

або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб; 

роз’яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, 

можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання; 

провадження інформаційно-просвітницької діяльності (у тому числі 

розповсюдження серед населення відповідних інформаційних матеріалів) щодо 

форм, проявів та наслідків насильства, формування нетерпимого ставлення 

громадян до цих явищ, а також щодо заходів у сфері запобігання та протидії 

насильству. 

9. Надання мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги 

постраждалим особам передбачає забезпечення мінімально необхідного обсягу 

послуг, а саме: 

діагностику (оцінювання) психологічного стану постраждалої особи, 

оцінювання ризиків продовження чи повторного вчинення щодо неї насильства; 

кризове та екстрене втручання з метою негайного усунення або мінімізації 

наслідків насильства шляхом виклику екстреної медичної допомоги, 

уповноваженого підрозділу органу Національної поліції, направлення та/або 

транспортування до притулку для постраждалих осіб, центру медико-соціальної 

реабілітації постраждалих осіб тощо; 

надання психологічної допомоги, у тому числі дітям, відповідно до 

індивідуальних потреб; 

складення плану заходів щодо безпеки постраждалих осіб; 

консультування з питань, пов’язаних з протидією насильству, в тому числі із 

залученням у разі потреби фахівців інших органів, служб, закладів, установ, 

організацій; 

надання інформації про найближчі лікувальні заклади, в яких наявні медичні 

набори термінової постконтактної профілактики ВІЛ/СНІДу, інфекцій, що 

передаються статевим шляхом, і можливості отримати постконтактну 

профілактику протягом 72 годин з моменту небажаного та/або незахищеного 

сексуального контакту (в разі потреби); 

проведення заходів із соціальної та реабілітаційної підтримки постраждалих 

осіб; 

сприяння постраждалим особам в отриманні додаткових послуг (медичних, 

соціальних, психологічних, правових, забезпечення тимчасового притулку тощо), 

у тому числі шляхом направлення в разі потреби до відповідних загальних або 



                 ПРОЄКТ 

спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб та/або інших суб’єктів; 

інформування кривдника щодо можливості за власним бажанням пройти 

програму для кривдників. 

10. Виїзд мобільної бригади здійснюється за попередньо складеним графіком, 

а також позапланово під час отримання повідомлення про виявлення факту 

вчинення насильства та потребу у наданні постраждалій особі термінової 

допомоги. 

11. Послуги постраждалим особам надаються незалежно від місця їх 

реєстрації або місця проживання (перебування), наявності заяви чи повідомлення 

про вчинення насильства, реєстрації випадку в Єдиному державному реєстрі 

випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі. 

Надання послуг постраждалій особі за фактом вчинення стосовно неї 

насильства може тривати не більше ніж три місяці. 

Інші послуги понад мінімально необхідний обсяг послуг, зазначених у пункті 

9 цього Положення, надаються в межах можливостей мобільної бригади. 

12. Мобільна бригада утворюється з числа штатних працівників та залучених 

працівників інших суб’єктів.  

Пересування мобільної бригади здійснюється водієм, який є штатним 

працівником комунальної установи «Центр соціальних служб» Олевської міської 

ради». 

Працівники, які входять до складу мобільної бригади, виконують свої 

функціональні обов’язки відповідно до цього Положення та посадової інструкції 

та отримують заробітну плату за основним місцем роботи. 

13. Склад мобільної бригади, місце її локації та територія, на яку 

поширюється її діяльність, затверджуються рішенням сесії Олевської міської 

ради. 

У рішенні про утворення мобільної бригади із числа працівників, які 

входять до її складу, визначається керівник мобільної бригади. 

14. Керівник мобільної бригади: 

організовує та координує роботу мобільної бригади; 

складає графіки планових виїздів та надання консультацій мобільною 

бригадою, контролює їх дотримання; 

забезпечує екстрені виїзди на місця у разі вчинення насильства (не пізніше 

ніж через три години з моменту отримання повідомлення щодо постраждалих 

осіб, які потребують термінової допомоги); 

координує надання мобільною бригадою соціально-психологічних послуг 

постраждалим особам; 

контролює ефективність надання допомоги постраждалим особам; 

планує, координує та забезпечує ефективну взаємодію мобільної бригади із 

суб’єктами; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018-п#n42
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018-п#n42
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планує, координує та забезпечує супервізію мобільної бригади. 

15. Мобільна бригада здійснює виїзд у спеціально організованому 

транспорті, наданому або орендованому засновником, відповідно до графіків 

виїздів або в екстрених випадках. 

16. До виїзду мобільної бригади до місця вчинення насильства можуть 

залучатися (у разі потреби) представники Олевського відділення поліції 

Коростенського відділу поліції  Головного управління Національної поліції в 

Житомирській області, служба у справах дітей Олевської районної державної 

адміністрації,  інших суб’єктів. 

Залучені представники здійснюють заходи у межах наданих їм повноважень 

відповідно до законодавства, зокрема щодо проведення перевірки інформації про 

факт вчинення насильства, реагування на такі випадки, надання постраждалим 

особам необхідної допомоги та захисту відповідно до порядку взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству та/або насильству за ознакою статі. 

17. Соціально-психологічна допомога постраждалій особі надається 

мобільною бригадою безоплатно. 

18. З метою надання постраждалій особі необхідних послуг і допомоги 

інформація про таку особу передається іншим суб’єктам відповідно до 

законодавства з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим 

доступом. 

19. Мобільна бригада співпрацює з усіма суб’єктами відповідно до порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі. 

20. Співпраця мобільної бригади із суб’єктами здійснюється шляхом: 

залучення представників суб’єктів до виїзду мобільної бригади та надання 

соціально-психологічної допомоги постраждалій особі; 

направлення постраждалих осіб до інших суб’єктів для отримання 

додаткових послуг та допомоги відповідно до повноважень суб’єктів та 

індивідуальних потреб постраждалих осіб; 

взаємного інформування суб’єктів про виявлені випадки насильства; 

інформування з дотриманням правового режиму інформації з обмеженим 

доступом місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, 

уповноважених підрозділів органів Національної поліції про виявлення фактів 

насильства за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалих осіб, 

крім випадків вчинення насильства щодо дітей та недієздатних осіб або 

виявлення фактів насильства кримінального характеру у разі, коли така згода не 

вимагається; 

інформування не пізніше ніж після закінчення однієї доби про випадок 

насильства: 

- відповідної служби у справах дітей та уповноважених підрозділів органів 



                 ПРОЄКТ 

Національної поліції щодо дитини; 

- органів опіки та піклування щодо недієздатних осіб. 

21. Фінансування діяльності мобільної бригади здійснюється за рахунок 

коштів  спеціалізованої служби «Притулок для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі» та інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

  



                 ПРОЄКТ 

 

 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від  03.06.2021 року  
 

Про затвердження Детального плану 

території в м.  Олевськ (кладовище) 

 

         Розглянувши містобудівну документацію «Детальний план території 

земельної ділянки за межами населеного пункту на території Олевської 

міської ради Олевського району Житомирської області за адресою: м. 

Олевськ вул. Олевської республіки, загальною площею 5,7 га, для 

розміщення об’єкту, призначеного для обслуговування потреб 

територіальної громади (кладовище)», розроблений Державним науково-

дослідним та проектно-вишукувальним інститутом  

«НДПІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» Житомирська філія, відповідно до 

статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

керуючись ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», п. 42 ч. 1 

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

ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити містобудівну документацію «Детальний план території 

земельної ділянки за межами населеного пункту на території Олевської міської 

ради Олевського району Житомирської області за адресою: м. Олевськ вул. 

Олевської республіки, загальною площею 5,7 га, для розміщення об’єкту, 

призначеного для обслуговування потреб територіальної громади (кладовище)» 

        2. Оприлюднити дане рішення в офіційних засобах масової інформації. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

містобудування, архітектури та землекористування. 

 

 

Міський голова                                                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ № 

VІІІ сесія                                                                                         VIII скликання 

від 03.06.2021 року 

Про внесення змін у рішення  

сесії Олевської міської ради 

 

       Розглянувши заяви: 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 18, с. Замисловичі, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл., про внесення змін у рішення VІ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 02.04.2021 року №263 «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»; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 11-б,  с. Тепениця, Коростенського 

району, Житомирської області про внесення змін у рішення LV сесії Олевської 

міської ради  VII 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»; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 1, с. Жубровичі, Коростенського 

району, Житомирської області про внесення змін у рішення ІІІ сесії  Олевської 

міської ради VIIІ скликання від 04.02.2021 року № 127 «Про затвердження 

додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

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

виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок»; 

- ******, проживає за адресою: вул******, 9, с. Жубровичі, Коростенського 

району, Житомирської області про внесення змін у рішення LX сесії Олевської 

міської ради VII скликання від 22.10.2020 року № 1831 «Про затвердження 

додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 
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сертифікатів на право на земельну частку (пай), надання дозволу на 

виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок»; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 106, с. Ліщинка, Кагарлицького 

району, Київської області про внесення змін у рішення ХL сесії Олевської 

міської ради  VII скликання від 23.06.2019 року № 1100 «Про затвердження 

додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

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

виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок»; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 25, с. Жубровичі, Коростенського 

району, Житомирської області про внесення змін у рішення LX сесії Олевської 

міської ради VII скликання від 22.10.2020 року № 1831 «Про затвердження 

додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

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

виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок»;  

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 22, с. Жубровичі, Коростенського 

району, Житомирської області про внесення змін у рішення XLVII сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 06.12.2019 року № 1397 «Про 

затвердження додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

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

виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок»;  

з метою виправлення технічної помилки: 

-  у рішенні VІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 02.04.2021 року 

№258 «Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою продажу на 

земельних торгах»; 

- у рішенні VІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 28.04.2021 року 

№300 «Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності» керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 96, 116, 

118, 119, 120, 121 та п. 7 Х Розділу Перехідних положень Земельного кодексу 

України, ст. 8, 20, 22, 25, 50, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 



                 ПРОЄКТ 

1. Внести зміни у додаток до рішення VІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 02.04.2021 року №263 «Про надання дозволу на розроблення  

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка),  для індивідуального садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів», а саме: 

- у пункті 22 розділу «орієнтовна площа» та розділу «для ведення особистого 

селянського господарства» цифри «0,5700» змінити на цифри «0,6700». 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня  

житлового 

будинку, 

господарськи

х будівель і 

споруд 

(присадибна 

ділянка), га 

Для 

індивідуал

ьного 

садівництв

а,  

га 

Для 

ведення 

особист

ого 

селянсь

кого 

господ 

царства, 

га 

Для 

будів

ництв

а 

індиві

дуаль

них 

гараж

ів, га 

22 
****** ****** ****** 

0,6700 - - 0,6700 - 

 

2. Внести  зміни у додатковий список до рішення LV сесії Олевської міської ради 

VІІ скликання від 25.06.2020 року № 1696 «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на 

право на земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок», а саме: у п. 1 розділу «№ 

паю» Додаткового списку 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, 

цифри «363» після слів «кормові угіддя» змінити на цифри «505»: 
 

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

«Олевське» на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області  

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0281330 

Рілля - 

44, 

кормові 

угіддя – 

505 

 

 

3.  Внести  зміни у 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 



                 ПРОЄКТ 

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок», а саме: п. 15. викласти в новій редакції:  

«15. Виділити власнику земельної частки (паю)  ****** в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 1,8240 га, кадастровий номер 1824482400:08:000:0279; 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,9199 га, кадастровий номер 

1824482400:02:000:0588». 

4. Внести  зміни у додатковий список до рішення ІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 04.02.2021 року № 127 «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на 

право на земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок», а саме: у п. 1. розділу «№ 

паю» Додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП ім. 

Шевченка на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської 

області, цифри «205» після слова «рілля» змінити на цифри «360» та цифри «78» 

після слів «кормові угіддя» змінити на цифри «28»:  
 

Додатковий список 

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

Шевченка на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0192747 

Рілля - 

360, 

кормові 

угіддя – 

28 

 

5.  Доповнити рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

04.02.2021 року № 127 «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» пунктом 43, а саме: 

«43. Виділити власнику земельної частки (паю)  ****** в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 1,2910 га, кадастровий номер 1824481600:02:000:0328, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6754 га, кадастровий номер 

1824481600:07:000:0447». 

5.1. Пункти 43, 44, 45 рішення ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 04.02.2021 року № 127 вважати пунктами 44, 45, 46. 
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6. Внести  зміни у додатковий список до рішення LХ сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1831 «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на 

право на земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок», а саме: у п. 4. розділу «№ 

паю» Додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП ім. 

Шевченка на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської 

області, цифри «697» після слів «кормові угіддя» змінити на цифри «29»: 

 
Додатковий список 

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

Шевченка на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області  

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0192442 

Рілля - 

752, 

кормові 

угіддя – 

29 

 

 

7.  Пункт 23 рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

22.10.2020 року № 1831 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

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

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок» викласти у новій редакції, а саме: 

«23. Виділити власнику земельної частки (паю) ******в натурі земельну 

ділянку (рілля) площею 0,9171 га, кадастровий номер 1824481600:04:000:0747, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6858 га, кадастровий номер 

1824481600:07:000:0450». 

8. Внести  зміни у додатковий список до рішення ХL сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 23.05.2019 року № 1100 «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на 

право на земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок», а саме: у п. 1. розділу «№ 

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

Шевченка на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської 

області, цифри «777» після слів «кормові угіддя» змінити на цифри «788»:  
 

Додатковий список 

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

Шевченка на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0192979 

Рілля - 

611, 

кормові 

угіддя – 

778 

 

9. Доповнити рішення ХL сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

23.05.2019 року № 1100 «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» пунктом 13, а саме: 

«13. Виділити власнику земельної частки (паю)  ****** в натурі  земельну 

ділянку (рілля) площею 1,3180 га, кадастровий номер 1824481600:04:000:0784, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,5299 га, кадастровий номер 

1824481600:03:000:0206». 

9.1. Пункт 14 рішення ХL сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

23.05.2019 року № 1100 вважати пунктом 15. 

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

ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1831 «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на 

право на земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок», а саме: у пункті 1. 

розділу «№ паю» Додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між 

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

ім. Шевченка на території Олевської міської ради Олевського району 

Житомирської області, цифри «41» після слів «кормові угіддя» змінити на цифри 

«30»: 
Додатковий список 

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

Шевченка на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0192743 

Рілля - 

7, 

кормові 

угіддя – 

30 

 

11. Пункт 13 рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

22.10.2020 року № 1831 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

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

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок» викласти у новій редакції, а саме: 

«13. Виділити власнику земельної частки (паю) ******в натурі земельну 

ділянку (рілля) площею 1,1781 га, кадастровий номер 1824481600:06:000:0352, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6474 га, кадастровий номер 

1824481600:07:000:0448». 

12. Внести  зміни у додатковий список до рішення LХVII сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 06.12.2019 року № 1397 «Про затвердження 

додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

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

виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі 

земельних ділянок», а саме: у п. 1. розділу «№ паю» Додаткового списку до 

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

земельну частку (пай) реформованого КСП ім. Шевченка на території Олевської 

міської ради Олевського району Житомирської області, цифри «410» після слів 

«кормові угіддя» змінити на цифри «33»: 

 
Додатковий список 

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

Шевченка на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області  

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0192611 

Рілля - 

572, 

кормові 

угіддя – 

33 

 

13. Пункт 12 рішення LХVII сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

06.12.2019 року № 1397 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

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

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок» викласти у новій редакції, а саме: 

«12. Виділити власнику земельної частки (паю) ****** в натурі земельну 

ділянку (рілля) площею 1,0384 га, кадастровий номер 1824481600:04:000:0878, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6012 га, кадастровий номер 

1824481600:07:000:0453». 

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

ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1831 «Про затвердження додаткового 

списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів на 

право на земельну частку (пай), надання дозволу на виготовлення технічної  

документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та виділення в натурі земельних ділянок», а саме: у п. 2. розділу «№ 

паю» Додаткового списку до розподілу земельних часток (паїв) між власниками 

сертифікатів на право на земельну частку (пай) реформованого КСП ім. 

Шевченка на території Олевської міської ради Олевського району Житомирської 

області, цифри «75» після слів «кормові угіддя» змінити на цифри «35»: 

 
Додатковий список 

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

Шевченка на території Олевської міської ради Коростенського району Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія № 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікат

у 

№ паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

** 

****

** 

****** ЖТ № 

0283682 

Рілля - 

8, 

кормові 

угіддя – 

35 

 

15. Пункт 14 рішення LХ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

22.10.2020 року № 1831 «Про затвердження додаткового списку до розподілу 

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

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

землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

виділення в натурі земельних ділянок» викласти у новій редакції, а саме: 

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

(рілля) площею 1,1781 га, кадастровий номер 1824481600:06:000:0351, земельну 

ділянку (кормові угіддя) площею 0,6931 га, кадастровий номер 

1824481600:07:000:0452»; 

16. Внести зміни у рішення VІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

02.04.2021 року №258 «Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

продажу на земельних торгах», виклавши п. 1 даного рішення у новій редакції: 

«1. Надати дозвіл ЖИТОМИРСЬКІЙ ТОВАРНІЙ АГРОПОРМИСЛОВІЙ БІРЖІ, 

код ЄДРПОУ 30736919, на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 



                 ПРОЄКТ 

земельної ділянки комунальної власності, загальною орієнтовною площею 2,0 га, 

цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства (код 

за КВЦПЗ 01.03) землі сільськогосподарського призначення, розташованої за 

адресою: с. Юрове, Коростенський район, Житомирська область, з метою 

продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні).» 

17. Внести зміни у рішення VІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 

28.04.2021 року №300 «Про виготовлення технічної  документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності», виклавши 

п. 2 даного рішення у новій редакції: 

 «2. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824483600:02:000:0128 загальною площею 8,8855 га, землі запасу (Код 

16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населеного пункту с. Кам’янка) на 

вісімнадцять земельних ділянок: 

- земельна ділянка №1 загальною площею  0,5000 га;  

- земельна ділянка №2 загальною площею  0,5000 га; 

- земельна ділянка №3 загальною площею  0,5000 га;  

- земельна ділянка №4 загальною площею  0,5000 га;  

- земельна ділянка №5 загальною площею  0,5000 га;  

- земельна ділянка №6 загальною площею  0,5000 га.  

- земельна ділянка №7 загальною площею  0,5000 га;  

- земельна ділянка №8 загальною площею  0,5000 га;  

- земельна ділянка №9 загальною площею  0,5000 га; 

- земельна ділянка №10 загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №11 загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №12 загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №13 загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №14 загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №15 загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №16 загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №17 загальною площею 0,5000 га; 

- земельна ділянка №18 загальною площею 0,3855 га.» 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІI скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про створення  

громадських пасовищ 

   

Розглянувши клопотання старост старостинських округів Олевської 

міської територіальної громади Житомирської області та відповідно ст. 12, 34, 

122, ч.2 ст. 134 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури 

та землекористування, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Створити громадські пасовища розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів (згідно 

додатку). 

2. Олевській міській раді замовити розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення їх із земель запасу ( код за  КВЦПЗ 16.00) та земель 

резервного фонду (код за КВЦПЗ 17.00) на код за КВЦПЗ 01.08 – для 

сінокосіння і випасання худоби (згідно додатку). 

3. Розробленні проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

підлягають погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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                                                                                                        Додаток  

           до рішення VІІІ сесії VIII скликання 

           від 03.06.2021 року № 

           «Про створення громадських пасовищ» 

 

№ 

п/п 

Назва 

старостинського 

округу 

Кадастровий номер Площа 

1 Кишинський 

старостинський 

округ 

1824484000:13:000:0595 9,1180 

2 Майданський 

старостинський 

округ 

1824485600:08:000:0268 7,8921 

 

Начальник відділу землекористування                          Микола САМЧЕНКО  
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      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

      ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VIII сесія                   VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок  

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок, керуючись, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 57 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 22, 791,125,126 та п. 21 Х Розділу Перехідних положень 

Земельного кодексу, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності землі запасу (код КВЦПЗ 16.00) 

загальною площею 0,9308 га, кадастровий номер 1824487600:09:000:0108, на 

території Олевської міської ради Житомирської області (за межами населених 

пунктів Хочинського старостинського округу), розрозробник ПП «АНДВОЛ».  

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(за межами населених пунктів Майданського старостинського округу) на 

території Олевської міської ради Житомирської області з урахуванням 

Перспективного плану формування території громад Житомирської області, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 15.04.2020  року № 481-р, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 13,1611 га, кадастровий номер 1824485600:08:000:0269, 

розробник ФОП МАТЮШЕНКО С.В. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(за межами населених пунктів Калинівського старостинського округу) на 

території Олевської міської ради Житомирської області з урахуванням 

Перспективного плану формування території громад Житомирської області, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 15.04.2020  року № 481-р, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ): 

земельна ділянка №1 - загальною площею 17,1093 га, кадастровий номер 

1824481300:01:000:0111, земельна ділянка №2 - загальною площею 14,3630 га, 
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кадастровий номер  1824481300:01:000:0011, земельна ділянка №3 - загальною 

площею 18,5412 га, кадастровий номер  1824481300:01:000:0018, земельна 

ділянка №4 - загальною площею 19,8251 га, кадастровий номер  

1824481300:01:000:0014, розробник ФОП Матющенко С.В. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності землі запасу (код КВЦПЗ 16.00) 

загальною площею 0,2705 га, кадастровий номер 1824487600:09:000:0110, на 

території Олевської міської ради Житомирської області (за межами населених 

пунктів Хочинського старостинського округу), розрозробник ПП «АНДВОЛ».  

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(за межами населених пунктів Калинівського старостинського округу) на 

території Олевської міської ради Житомирської області з урахуванням 

Перспективного плану формування території громад Житомирської області, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 15.04.2020  року № 481-р, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 9,8026 га, кадастровий номер 1824481300:02:000:0130, 

розробник ФОП МАТЮШЕНКО С.В. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення 

(за межами населених пунктів Майданського старостинського округу) на 

території Олевської міської ради Житомирської області з урахуванням 

Перспективного плану формування території громад Житомирської області, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 15.04.2020  року № 481-р, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ): 

земельна ділянка №1 - загальною площею 17,7195 га, кадастровий номер 

1824485600:08:000:0271, земельна ділянка №2 - загальною площею 12,7846 га, 

кадастровий номер  1824485600:08:000:0270, розробник ФОП Матющенко С.В. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки комунальної власності землі запасу (код КВЦПЗ 16.00) 

загальною площею 2,0964 га, кадастровий номер 1824487600:09:000:0111, на 

території Олевської міської ради Житомирської області (за межами населених 

пунктів Хочинського старостинського округу), розрозробник ПП «АНДВОЛ».  

8. Олевській міській раді в місячний термін зареєструвати право власності на 

земельні ділянки відповідно до чинного законодавства. 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 



                 ПРОЄКТ 

                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА          

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ             

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІI скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 

25, 55, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності територіальної громади в особі Олевської міської 

ради Житомирської області загальною площею 5,9847 га, кадастровий номер 

1824484400:05:000:1222, на дві земельні ділянки (розробник ПП «АНДВОЛ»): 

- земельна ділянка №1 кадастровий номер 1824484400:05:000:1225, загальною 

площею 4,8647 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Покровське; 

- земельна ділянка №2 кадастровий номер 1824484400:05:000:1224, загальною 

площею 1,1200 га, код КВЦПЗ 16.00 – Землі запасу, яка розташована на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Покровське. 

2. Олевській міській раді у місячний термін зареєструвати право власності 

стосовно новостворених земельних ділянок, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених документацією із 

землеустрою. 

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

ради з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

  



                 ПРОЄКТ 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VIІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності  

сільськогосподарського призначення 

в натурі (на місцевості) 
 

    У зв'язку з необхідністю виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності 

в натурі (на місцевості),  керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 12, 95, 

96, 122 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

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

враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності, кадастровий номер 1824482800:06:000:0067 загальною 

площею 4,5233 га, землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту с. 

Зольня). 

2. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                 ПРОЄКТ 

                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

VIІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про прийняття земельних 

ділянок державної власності 

у комунальну власність 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  статтей 12, 83, 117, 122 та 125 Земельного кодексу 

України, Указу Президента України від 15.10.2020 року №449 «Про деякі заходи 

щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2020 № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення 

реформ у сфері земельних відносин» та враховуючи наказ Головного управління 

Держгеокадастру у Житомирській області від 14.05.2021 року № 38-ОТГ «Про 

передачу у комунальну власність», акт приймання-передачі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність від 

14.05.2021 року (з додатком до нього), а також, рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:   

1. Прийняти у комунальну власність земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення державної власності загальною площею 15,4654 га, які розташовані 

за межами населених пунктів Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області, згідно з актом приймання-передачі від 14.05.2021 року та 

додатком до нього. 

2. Зареєструвати за Територіальною громадою в особі Олевської міської ради 

право комунальної власності на земельні ділянки сільськогосподарського 

призначення згідно п.1 даного рішення, відповідно до вимог Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО).  

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 



                 ПРОЄКТ 
     Додаток 

до рішення VIІІ сесії Олевської міської ради 

VІІІ скликання від 03.06.2021 року №   «Про 

прийняття земельних ділянок державної 

власності у комунальну власність» 

 

Додаток до Акта приймання-передачі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність 

від 14.05.2021 р. 

 
№з/п Кадастровий номер земельної 

ділянки 

Місце розташування 

земельної ділянки (область, 

район, рада) 

Площа(га) Цільове призначення 

земельної ділянки (код, 

назва) 

Відомості про обтяження 

речових прав на земельну 

ділянку 

Відомості про 

обмеження у 

використанні 

земельної 

ділянки 

1 2 3 4 6 7 8 

1 1824484000:06:000:0027 
Олевська міська рада 

Житомирської області 
13,3759 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

договір оренди Голден Тайл 

29.12.2006 року на 49 років 
відсутні 

2 1824487600:02:000:0408 
Олевська міська рада 

Житомирської області 
2,0895 

Землі 

сільськогосподарського 

призначення 

договір оренди ФГ Зоря-2007 

24.11.2009 року на 49 років 
відсутні 

 ВСЬОГО, га 15,4654    

 

Начальник відділу землекористування                                               Микола САМЧЕНКО  



                 ПРОЄКТ 

                                                

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про укладання договору оренди 

земельної ділянки комунальної власності 

Розглянувши спільну заяву ФОП ******, проживає за адресою: вул. 

******, 7, м. Олевськ, Житомирської області та ФОП ******, проживає за 

адресою: вул. ******, 38 кв. 1, м. Олевськ, Житомирської області, відповідно до 

Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 83, 93, 124 Земельного кодексу 

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

враховуючи висновок постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Укласти договір оренди земельної ділянки комунальної власності для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07), яка 

розташована по вул. Свято-Воздвиженська, 2а, м. Олевськ, Житомирської 

області, загальною площею 0,0926 га, кадастровий номер земельної ділянки 

1824455100:01:023:0004, терміном на 5 (п’ять) років, між Олевською міською 

радою та ФОП ****** та ФОП ******. 

2. Встановити річну орендну плату в розмірі 12 % від нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВЦПЗ 03.07).   

3. ФОП ******та ФОП ******в місячний термін укласти та зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                 ПРОЄКТ 
 

                                                              

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

VІІІ сесія                   VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву: 

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР», код 

ЄДРПОУ 21673832, зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ та 

технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

кадастровий номер 1824484000:07:000:0014,  виготовлену ПП «АНДВОЛ»; 

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР», код 

ЄДРПОУ 21673832, зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ та 

технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

кадастровий номер 1824486000:11:000:1005,  виготовлену ПП «АНДВОЛ»; 

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР», код 

ЄДРПОУ 21673832, зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ та 

технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

кадастровий номер 1824481300:04:000:0153,  виготовлену ПП «АНДВОЛ»; 

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСТАР», код 

ЄДРПОУ 21673832, зареєстрованого за адресою: вул. Дегтярівська, 53, м. Київ та 

технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

кадастровий номер 1824484800:10:000:0025,  виготовлену ПП «АНДВОЛ»; 

- ТОВ «СІРІУС-ВП», код ЄДРПОУ 34580580, зареєстрованого за адресою: 

вул. Шевченка, 12, смт. Завалля, Гайворонського району, Кіровоградської 

області та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, кадастровий номер 1824455100:03:000:0001, виготовлену ДП «Центр 

державного земельного кадастру», керуючись  ст. 12 Земельного кодексу 

України, ст.23.Закону України «Про оцінку земель», Законом України «Про 

експертизу землевпорядної документації», Законом України «Про засади 

державної регуляторної політики», ст. 271 Податкового кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування  міська рада 

ВИРІШИЛА: 



                 ПРОЄКТ 

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка надана в оренду ПрАТ «Київстар» загальною площею 

0,1241 га, кадастровий номер 1824484000:07:000:0014 для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (13.01) на території Олевської 

міської ради Житомирської області (за межами населених пунктів) та 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки, кадастровий номер 

1824484000:07:000:0014 – 53 769 грн. 93 коп. (п’ятдесят три тисячі сімсот 

шістдесят дев’ять гривень 93 копійки), що становить 43 грн. 33 коп. ( сорок три 

гривні 33 копійки) за 1м2.  

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка надана в оренду ПрАТ «Київстар» загальною площею 

0,1225 га, кадастровий номер 1824486000:11:000:1005 для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (13.01) на території Олевської 

міської ради Житомирської області (за межами населених пунктів) та 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки, кадастровий номер 

1824486000:11:000:1005 – 47 179 грн. 28 коп. (сорок сім тисяч сто сімдесят 

дев’ять гривень 28 копійок), що становить 38 грн. 51 коп. (тридцять вісім 

гривень 51 копійка) за 1м2.  

3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка надана в оренду ПрАТ «Київстар» загальною площею 

0,1200 га, кадастровий номер 1824481300:04:000:0153 для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (13.01) на території Олевської 

міської ради Житомирської області (за межами населених пунктів) та 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки, кадастровий номер 

1824481300:04:000:0153 – 44 368 грн. 28 коп. (сорок чотири тисячі триста 

шістдесят вісім гривень 28 копійок), що становить 36 грн. 97 коп. (тридцять 

шість гривень 97 копійок) за 1м2.  

4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка надана в оренду ПрАТ «Київстар» загальною площею 

0,2025 га, кадастровий номер 1824484800:10:000:0025 для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (13.01) на території Олевської 

міської ради Житомирської області (за межами населених пунктів) та 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки, кадастровий номер 

1824484800:10:000:0025 – 81 109 грн. 00 коп. (вісімдесят одна тисяча сто дев’ять 

гривень 00 копійок), що становить 40 грн. 05 коп. (сорок гривень 05 копійок) за 

1м2.  

5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, яка надана в оренду ТОВ «СІРІУС-ВП» загальною площею 

0,0083 га, кадастровий номер 1824455100:03:000:0001 для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (13.01) на території Олевської 

міської ради Житомирської області (за межами населених пунктів) та 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки, кадастровий номер 

1824455100:03:000:0001 – 10 513 грн. 00 коп. (десять тисяч п’ятсот тринадцять 

гривень 00 копійок), що становить 126 грн. 66 коп. (сто двадцять шість гривень 

66 копійок) за 1м2.  

6. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: 
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-  кадастровий номер 1824484000:07:000:0014, 

-  кадастровий номер 1824486000:11:000:1005,  

-  кадастровий номер 1824481300:04:000:0153, 

- кадастровий номер 1824484800:10:000:0025, 

- кадастровий номер 1824455100:03:000:0001 підлягає щорічній індексації 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                                                                  Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 
 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

        У зв’язку з необхідністю поділу земельних ділянок розташованих на 

території Олевської міської ради Житомирської області за межами населених 

пунктів, керуючись   ст. 12,  95, 96, 122, 123 Земельного кодексу України, ст. ст. 

8,20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824484400:05:000:0121 загальною площею 9,8837 га, землі запасу (Код 

16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населених пунктів Покровського 

старостинського округу) на шість земельних ділянок: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 1,1000 га;  

- земельна ділянка №2 загальною площею 1,7576 га; 

- земельна ділянка №3 загальною площею 1,7576 га; 

- земельна ділянка №4 загальною площею 1,7576 га; 

- земельна ділянка №5 загальною площею 1,7576 га; 

- земельна ділянка №6 загальною площею 1,7533 га. 

2. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824482000:02:000:0019 загальною площею 8,8484 га, землі запасу (Код 

16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населених пунктів Журжевицького 

старостинського округу) на сімнадцять земельних ділянок: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 0,5200 га;  

- земельна ділянка №2 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №3 загальною площею 0,5200 га; 
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- земельна ділянка №4 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №5 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №6 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №7 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №8 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №9 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №10 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №11 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №12 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №13 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №14 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №15 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №16 загальною площею 0,5200 га; 

- земельна ділянка №17 загальною площею 0,5284 га. 

3. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824482000:02:000:0021 загальною площею 1,5797 га, землі запасу (Код 

16.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населених пунктів Журжевицького 

старостинського округу) на три земельні ділянки: 

- земельна ділянка №1 загальною площею  0,5265 га;  

- земельна ділянка №2 загальною площею  0,5266 га; 

- земельна ділянка №3 загальною площею  0,5266 га. 

4. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824485300:02:000:0089 загальною площею 13,7311 га, для ведення 

фермерського господарства (Код 01.02 за КВЦПЗ), розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населених пунктів 

Лопатицького старостинського округу) на чотирнадцять земельних ділянок: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №2 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №3 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №4 загальною площею 0,7311 га; 

- земельна ділянка №5 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №6 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №7 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №8 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №9 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №10 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №11 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №12 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №13 загальною площею 1,0 га; 

- земельна ділянка №14 загально площею 1,0 га. 
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5. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824485300:05:000:0802 загальною площею 1,5557 га, землі резервного 

фонду (Код 17.00 за КВЦПЗ), розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населених пунктів Лопатицького 

старостинського округу) на п’ять земельних ділянок: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 0,3781 га; 

- земельна ділянка №2 загальною площею 0,1457 га; 

- земельна ділянка №3 загальною площею 0,2567 га; 

- земельна ділянка №4 загальною площею 0,3266 га; 

- земельна ділянка №5 загальною площею 0,4486 га. 

6. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності з метою зміни 

цільового призначення та передачі у 

користування на умовах оренди 

 

  Розглянувши заяви громадян та ТОВ «РІВНЕ-ТРАНСАГРО», 

зареєстрованого за адресою: вул. Макарова, 16, офіс 6, м. Рівне 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 проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення та передачі у користування на умовах оренди, кадастровий номер 

1824487200:08:000:0243, загальною площею 0,90 га,  розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного пункту с. 

Тепениця із цільового призначення землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ) на 

цільове призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 

11.03 за КВЦПЗ). 

2. Надати дозвіл ФОП ******на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою зміни цільового 

призначення та передачі у користування на умовах оренди, кадастровий номер 

1824484000:07:000:0246, загальною площею 0,2381га, розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного пункту с. 

Кишин із цільового призначення землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ) на цільове 

призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 11.03 за 

КВЦПЗ). 

3. Надати дозвіл ФОП ******на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

1824484000:07:000:0249, загальною площею 0,1416 га, розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області за межами населеного пункту с. 

Кишин із цільового призначення землі запасу (Код 16.00 за КВЦПЗ) на цільове 

призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 11.03 за 

КВЦПЗ). 

4. Надати дозвіл ФОП ******та ФОП ******на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

зміни цільового призначення та передачі у користування на умовах оренди, 

кадастровий номер 1824484000:07:000:0248, загальною площею 0,9094 га, 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населеного пункту с. Кишин із цільового призначення землі запасу (Код 

16.00 за КВЦПЗ) на цільове призначення для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ). 

5. Надати дозвіл ФОП ******та ФОП ******на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

зміни цільового призначення та передачі у користування на умовах оренди, 

кадастровий номер 1824484000:07:000:0247, загальною площею 0,7450 га, 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населеного пункту с. Кишин із цільового призначення землі запасу (Код 

16.00 за КВЦПЗ) на цільове призначення для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та 

підприємств (Код 11.03 за КВЦПЗ). 

6. Надати дозвіл ТОВ «РІВНЕ-ТРАНСАГРО» на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

зміни цільового призначення та передачі у користування на умовах оренди, 

кадастровий номер 1824484000:07:000:0239, загальною площею 1,0717 га, 

розташованої на території Олевської міської ради Житомирської області за 

межами населеного пункту с. Кишин із цільового призначення землі запасу (Код 

16.00 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). 

7. ФОП ******, ФОП ******, ФОП ******та ФОП ******, ТОВ «РІВНЕ-

ТРАНСАГРО» звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт 

по виготовленню документації із землеустрою. 

8. ФОП ******, ФОП ******, ФОП ******та ФОП ******, ТОВ «РІВНЕ-

ТРАНСАГРО» проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою зміни цільового призначення, погоджений у 

встановленому законодавством порядку подати на чергову сесію міської ради 

для затвердження. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 
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Міський голова                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ      
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             ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                 

          ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія             VІІІ скликання

  

від 03.06.2021 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі у користування на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву ОЛЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ СПІЛКИ СПОЖИВЧИХ 

ТОВАРИСТВ, код ЄДРПОУ 01750306, зареєстрованого за адресою: вул. 

Володимирська, 3, м. Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл., про 

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі у користування на 

умовах оренди, керуючись ст. ст. 12, 93, 95, 96, 122, 123,124, Земельного кодексу 

України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1. Надати дозвіл ОЛЕВСЬКІЙ РАЙОННІЙ СПІЛЦІ СПОЖИВЧИХ 

ТОВАРИСТВ 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), яка 

розташована за адресою вул. Лесі Українки, 4-А, с. Радовель, Коростенського 

р-ну, Житомирської області, орієнтовною площею 0,02 га. 

2. ОЛЕВСЬКІЙ РАЙОННІЙ СПІЛЦІ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ в місячний 

термін звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню проєктів із землеустрою. 

3. ОЛЕВСЬКІЙ РАЙОННІЙ СПІЛЦІ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі в 

користування на умовах оренди погоджений у встановленому законодавством  

порядку в місячний термін подати на чергову сесію міської ради на 

затвердження. 

4. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО).  

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про припинення дії договорів  

на управління спадщиною 

 

Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, 6, с. 

Жубровичі, Коростенський район, Житомирська область, керуючись ст.1285 

Цивільного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням І сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 17.01.2017 року № 11 «Про реорганізацію сільських (селищних) 

рад, що об’єдналися та входять до складу Олевської міської об’єднаної 

територіальної громади»,  враховуючи висновок постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Припинити дію договору на управління спадщиною від 19 липня 2013 року 

укладеного Жубровицькою сільською радою з ТОВ «Мрія Олевськ 2012» 

стосовно земельних ділянок: кадастровий номер 1824481600:03:000:0075 

загальною площею 1,2255 га та кадастровий номер 1824481600:04:000:0474 

загальною площею 0,7278 га, розташованих на території колишньої 

Жубровицької сільської ради Коростенського району Житомирської області, у 

зв’язку з прийняттям спадщини спадкоємцем. 

2. Повідомити ТОВ «Мрія Олевськ 2012» про припинення дії договорів на 

управління спадщиною стосовно земельних ділянок кадастровий номер 

1824481600:03:000:0075 загальною площею 1,2255 га та кадастровий номер 

1824481600:04:000:0474 загальною площею 0,7278 га. 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) 

між власниками сертифікатів на право 

на земельну частку (пай), надання дозволу 

на виготовлення технічної  документації 

із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

та виділення в натурі земельних ділянок 

      Розглянувши заяви громадян та розглянувши рішення сесії Олевської міської 

ради VI сесії VIII скликання № 242 від «Про затвердження додаткового списку 

до розподілу земельних часток (паїв) між власниками сертифікатів направо 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: 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 8, с. Варварівка, 

Коростенського району, Житомирської області; 

- ******, проживає за адресою: вул. ****** 22, с. Ліски, Коростенського 

району, Житомирської області; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******а, 20, с. Зольня, 

Коростенського району, Житомирської області; 

- ******, проживає за адресою: ******, 58, с. Зольня, Коростенського 

району, Житомирської області; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 13, с. Тепениця, 

Коростенського району, Житомирської області; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 11, с. Обище, 

Коростенського району, Житомирської області; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 14, с. Тепениця, 

Коростенського району, Житомирської області, 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 
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місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

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

КСП «Червоний партизан» на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області; за межами населених пунктів (додатковий 

список додається). 

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

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

«Кишинський» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області; за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

власниками сертифікаті0в на право на земельну частку (пай) реформованого 

КСП «Олевське» на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області; за межами населених пунктів (додатковий список 

додається). 

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

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

ім. Кірова на території Олевської міської територіальної громади Житомирської 

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

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

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

«Світанок» на території Олевської міської територіальної громади Житомирської 

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

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

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

«Україна» на території Олевської міської територіальної громади Житомирської 

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

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

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

ім. Шевченка на території Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області; 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 територіальної громади Житомирської області; за 

межами населених пунктів відповідно до додаткового списку. 

9. Припинити дію договору оренди землі від 14.03.2019 року укладеного 

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

стосовно земельної  ділянки: 

- кадастровий номер 1824482800:10:000:0049, загальною площею 0,6715 га; 
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розташованої на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

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

власності на земельну ділянку. 

10. Припинити дію договору оренди землі від 15.05.2019 року укладеного 

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

стосовно земельної  ділянки: 

- кадастровий номер 1824482800:09:000:0204, загальною площею 0,8364 га; 

розташованої на території Олевської міської ради в адміністративних межах 

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

власності на земельну ділянку. 

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

ділянку (рілля) площею 1,1823 га, кадастровий номер 1824484400:10:000:1075, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6394 га, кадастровий номер 

1824484400:10:000:1068; 

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

ділянку (рілля) площею 1,1669 га, кадастровий номер 1824484400:10:000:1074, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 1,0751 га, кадастровий номер 

1824484400:10:000:1070; 

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

ділянку (рілля) площею 0,9164 га, кадастровий номер 1824484000:05:000:0176, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,3580 га, кадастровий номер 

1824484000:05:000:0180; 

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

ділянку (рілля) площею 2,8901 га, кадастровий номер 1824482400:03:000:0446, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,9331 га, кадастровий номер 

1824482400:05:000:0540; 

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

ділянку (рілля) площею 2,4518 га, кадастровий номер 1824482400:03:000:0449, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6815 га, кадастровий номер 

1824482400:02:000:0531; 

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

ділянку (рілля) площею 0,8364 га, кадастровий номер 1824482800:09:000:0204, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6715 га, кадастровий номер 

1824482800:10:000:0049; 

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

ділянку (кормові угіддя) площею 0,7132 га, кадастровий номер 

1824483600:02:000:0442; 

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

ділянку (рілля) площею 1,0738 га, кадастровий номер 1824487200:08:000:0231; 

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

ділянку (рілля) площею 0,8992 га, кадастровий номер 1824482800:07:000:0246, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,4474 га, кадастровий номер 

1824482800:02:000:0232; 

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

ділянку (рілля) площею 0,8117 га, кадастровий номер 1824482800:09:000:0424, 
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земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,4017 га, кадастровий номер 

1824482800:08:000:0395; 

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

ділянку (рілля) площею 0,9072 га, кадастровий номер 1824482800:07:000:0245, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,4468 га, кадастровий номер 

1824482800:02:000:0231; 

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

ділянку (рілля) площею 0,8824 га, кадастровий номер 1824482800:07:000:0239, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,4470 га, кадастровий номер 

1824482800:02:000:0225; 

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

ділянку (рілля) площею 1,1969 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0488, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 1,1135 га, кадастровий номер 

1824487200:10:000:0195; 

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

ділянку (рілля) площею 1,1959 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0441, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,8230 га, кадастровий номер 

1824487200:08:000:0221; 

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

ділянку (рілля) площею 0,8524 га, кадастровий номер 1824487200:13:000:0138, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,9600 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0510; 

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

ділянку (рілля) площею 1,2255 га, кадастровий номер 1824481600:03:000:0075, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,7278 га, кадастровий номер 

1824481600:04:000:0474; 

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

ділянку (кормові угіддя) площею 0,2090 га, кадастровий номер 

1824484000:07:000:0186; 

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

ділянку (рілля) площею 1,3303 га, кадастровий номер 1824487200:12:000:0486, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,9764 га, кадастровий номер 

1824487200:10:000:0193; 

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

ділянку (рілля) площею 1,2327 га, кадастровий номер 1824482400:03:000:0427, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,7248 га, кадастровий номер 

1824482400:05:000:0553; 

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

ділянку (рілля) площею 1,6736 га, кадастровий номер 1824482400:02:000:0558, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,5386 га, кадастровий номер 

1824482400:02:000:0489; 

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

ділянку (рілля) площею 0,9284 га, кадастровий номер 1824484000:08:000:0794, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,2743 га, кадастровий номер 

1824484000:13:000:0573; 

32. Виділити власнику земельної частки (паю) ****** в натурі земельну 
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ділянку (рілля) площею 1,1774 га, кадастровий номер 1824481600:02:000:0314, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6004 га, кадастровий номер 

1824481600:03:000:0205; 

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

ділянку (рілля) площею 1,1841 га, кадастровий номер 1824481600:02:000:0313, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6007 га, кадастровий номер 

1824481600:02:000:0320; 

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

ділянку (рілля) площею 1,3863 га, кадастровий номер 1824481600:02:000:0317, 

земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,6931 га, кадастровий номер 

1824481600:02:000:0331; 

35. Рекомендувати громадянам здійснити державну реєстрацію речового 

права на земельну ділянку згідно законодавства. 

36. 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. 

37. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                 ПРОЄКТ 
Додатковий список 

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

партизан» на території Олевської міської територіальної громади Житомирської області  

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0191942 

Рілля 

– 664, 

кормо

ві 

угіддя 

– 176 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0191943 

Рілля 

– 663, 

кормо

ві 

угіддя 

- 175 

 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області  

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0282443 

Рілля 

– 32, 

кормо

ві 

угіддя 

– 27 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0282278 

Рілля 

– 692, 

кормо

ві 

угіддя 

– 723 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0282189 

Рілля 

– 468, 

кормо

ві 

угіддя 

- 207 

 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 
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Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області  

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0281375 

Рілля 

– 540, 

кормо

ві 

угіддя 

– 265 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0281671 

Рілля 

– 541, 

кормо

ві 

угіддя 

– 486 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0281214 

Рілля 

– 275, 

кормо

ві 

угіддя 

– 269 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0281365 

Рілля 

– 268, 

кормо

ві 

угіддя 

- 449 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0194367 

Рілля 

– 241, 

кормо

ві 

угіддя 

– 241 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

  

 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0190376 

Рілля 

– 96, 

кормо

ві 

угіддя 

– 8 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

 

Додатковий список 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області  

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0192825 

Рілля 

– 527, 

кормо

ві 

угіддя 

– 527 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0192254 

Рілля 

– 386, 

кормо

ві 

угіддя 

- 137 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0192850 

Рілля 

– 425, 

кормо

ві 

угіддя 

- 129 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0192353 

Рілля 

– 382, 

кормо

ві 

угіддя 

- 49 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

 

 

 

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

території Олевської міської територіальної громади Житомирської області  

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ паю 

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

* 

****

** 

****** ЖТ 

0283505 

Рілля 

– 446, 

кормо

ві 

угіддя 

– 314 

 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

  



                 ПРОЄКТ 

                                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

 

     Розглянувши заяви: 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 15, с. Радовель, Коростенський 

район, Житомирська область; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 26, с. Соснівка, Коростенський 

район, Житомирська область та надані документи, керуючись ст.25 

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

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», ст.ст.27,28,55 Закону України «Про землеустрій», ст.26 

Закону України «Про  місцеве  самоврядування  в  України»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 1,3825 га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ФОП МАТЮЩЕНКО С.В.; 

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

загальною площею 1,3825 га,  у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 1,0945 га, 

кадастровий номер 1824486000:10:000:0698, земельна ділянка (сіножаті) площею 

0,2880 га, кадастровий номер 1824486000:11:000:0408; 

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

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) 

загальною площею 2,0061 га на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області, яка розроблена ПП «АНДВОЛ»; 

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

загальною площею 2,0061 га,  у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 0,8524 га, 
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кадастровий номер 1824487200:13:000:0149, земельна ділянка (пасовища) 

площею 1,1537 га, кадастровий номер 1824487200:10:000:1226; 

3. Відмітити, що приступати до використання земельних ділянок до 

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

посвідчує право на них та державної реєстрації забороняється. 

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

за достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                 ПРОЄКТ 

                                                 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

VІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення 

 

З метою організації раціонального використання та охорони земель, 

забезпечення ведення Державного земельного кадастру та здійснення контролю 

за використанням і охороною земель Олевської міської ради, відповідно до ст.ст. 

12, 20, 22,184, п. 21 Розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу 

України, ст.ст. 26, 35 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації 

земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» від 05 червня 2019 року №476, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування,  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та надати дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Замисловицького старостинського округу з формуванням земельних ділянок:  

- орієнтовною площею 30,0 га; 

- орієнтовною площею 7,0 га; 

- орієнтовною площею 1,5 га; 

- орієнтовною площею 1,2 га; 

- орієнтовною площею 1,8 га; 

- орієнтовною площею 1,4 га; 

- орієнтовною площею 2,8 га; 

- орієнтовною площею 5,2 га; 

- орієнтовною площею 1,6 га; 

- орієнтовною площею 0,9 га; 

- орієнтовною площею 48,5 га; 



                 ПРОЄКТ 

- орієнтовною площею 3,0 га; 

- орієнтовною площею 5,5 га; 

- орієнтовною площею 3,5 га; 

- орієнтовною площею 13,0 га; 

- орієнтовною площею 2,0 га; 

- орієнтовною площею 12,0 га. 

2. Провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та надати дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів Тепеницького 

старостинського округу з формуванням земельних ділянок:  

- орієнтовною площею 5,2 га;  

- орієнтовною площею 37,0 га; 

- орієнтовною площею 20,0 га; 

- орієнтовною площею 3,0 га; 

- орієнтовною площею 23,0 га; 

- орієнтовною площею 4,0 га; 

- орієнтовною площею 4,5 га; 

- орієнтовною площею 16,2 га; 

- орієнтовною площею 11,0 га; 

- орієнтовною площею 4,5 га; 

- орієнтовною площею 4,3 га; 

- орієнтовною площею 8,0 га; 

- орієнтовною площею 6,5 га; 

- орієнтовною площею 1,6 га; 

- орієнтовною площею 4,4 га; 

- орієнтовною площею 0,8 га; 

- орієнтовною площею 1,5 га; 

- орієнтовною площею 9,6 га; 

- орієнтовною площею 4,5 га; 

- орієнтовною площею 10,0 га; 

- орієнтовною площею 18,0 га; 

- орієнтовною площею 4,3 га; 

- орієнтовною площею 2,5 га; 

- орієнтовною площею 3,4 га; 

- орієнтовною площею 2,9 га; 

- орієнтовною площею 4,6 га; 

- орієнтовною площею 6,5 га; 

- орієнтовною площею 8,5 га; 

- орієнтовною площею 14,5; 

- орієнтовною площею 0,9 га; 

- орієнтовною площею 1,2 га; 

- орієнтовною площею 1,7 га; 

- орієнтовною площею 8,0 га; 

- орієнтовною площею 3,8 га; 
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- орієнтовною площею 6,8 га; 

- орієнтовною площею 1,2 га; 

- орієнтовною площею 2,7 га; 

- орієнтовною площею 4,9 га; 

- орієнтовною площею 3,0 га; 

- орієнтовною площею 3,2 га; 

- орієнтовною площею 1,1 га; 

- орієнтовною площею 0,9 га; 

- орієнтовною площею 2,4 га; 

- орієнтовною площею 6,3 га; 

- орієнтовною площею 2,6 га; 

- орієнтовною площею 2,9 га; 

- орієнтовною площею 31,0 га; 

- орієнтовною площею 7,5 га; 

- орієнтовною площею 7,7 га; 

- орієнтовною площею 3,7 га; 

- орієнтовною площею 1,9 га; 

- орієнтовною площею 2,2 га; 

- орієнтовною площею 9,8 га; 

- орієнтовною площею 8,1 га; 

- орієнтовною площею 2,1 га; 

- орієнтовною площею 1,5 га; 

- орієнтовною площею 3,0 га; 

- орієнтовною площею 2,9 га; 

- орієнтовною площею 12,0 га; 

- орієнтовною площею 8,2 га; 

- орієнтовною площею 4,0 га; 

- орієнтовною площею 6,0 га; 

- орієнтовною площею 1,4 га; 

- орієнтовною площею 11,1 га; 

- орієнтовною площею 2,0 га; 

- орієнтовною площею 25,3 га; 

- орієнтовною площею 5,4 га; 

- орієнтовною площею 1,8 га; 

- орієнтовною площею 1,6 га. 

3. Провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та надати дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів Майданського 

старостинського округу з формуванням земельних ділянок:  

- орієнтовною площею 2,3 га; 

- орієнтовною площею 4,7 га; 

- орієнтовною площею 2,0. 

4. Провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та надати дозвіл на розроблення технічної 
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документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів Покровського 

старостинського округу з формуванням земельних ділянок: 

- орієнтовною площею 48,6 га; 

- орієнтовною площею 6,0 га; 

- орієнтовною площею 2,7 га; 

- орієнтовною площею 4,2 га; 

- орієнтовною площею 1,2 га; 

- орієнтовною площею 0,7 га; 

- орієнтовною площею 0,9 га; 

- орієнтовною площею 6,8 га; 

- орієнтовною площею 0,8 га; 

- орієнтовною площею 0,6 га; 

- орієнтовною площею 9,5 га; 

- орієнтовною площею 11,0 га; 

- орієнтовною площею 17,5 га; 

- орієнтовною площею 4,0 га; 

- орієнтовною площею 2,0 га; 

- орієнтовною площею 3,6 га; 

- орієнтовною площею 7,5 га; 

- орієнтовною площею 3,0 га; 

- орієнтовною площею 6,5 га; 

- орієнтовною площею 2,6 га; 

- орієнтовною площею 5,8 га; 

- орієнтовною площею 2,0 га; 

- орієнтовною площею 8,8 га; 

- орієнтовною площею 3,9 га; 

- орієнтовною площею 2,0 га; 

- орієнтовною площею 4,2 га; 

- орієнтовною площею 4,4 га; 

- орієнтовною площею 1,0 га; 

- орієнтовною площею 2,6 га; 

- орієнтовною площею 13,0 га; 

- орієнтовною площею 5,6 га; 

- орієнтовною площею 9,5 га; 

- орієнтовною площею 10,5 га; 

- орієнтовною площею 51,0 га; 

- орієнтовною площею 16,0 га; 

- орієнтовною площею 21,0 га; 

- орієнтовною площею 2,0 га; 

- орієнтовною площею 2,8 га; 

- орієнтовною площею 11,7 га; 

- орієнтовною площею 4,3 га; 

- орієнтовною площею 3,8 га; 

- орієнтовною площею 1,8 га. 
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5. Провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та надати дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів Хочинського 

старостинського округу з формуванням земельних ділянок: 

- орієнтовною площею 4,7 га; 

- орієнтовною площею 5,0 га; 

- орієнтовною площею 17,5 га; 

- орієнтовною площею 12,0 га; 

- орієнтовною площею 11,5 га; 

- орієнтовною площею 7,8 га; 

- орієнтовною площею 12,5 га; 

- орієнтовною площею 14,5 га; 

- орієнтовною площею 6,5 га; 

- орієнтовною площею 14,3 га; 

- орієнтовною площею 12,8 га; 

- орієнтовною площею 10,0 га; 

- орієнтовною площею 17,6 га; 

- орієнтовною площею 5,0 га; 

- орієнтовною площею 6,2 га; 

- орієнтовною площею 16,4 га; 

- орієнтовною площею 24,0 га; 

- орієнтовною площею 6,6 га; 

- орієнтовною площею 14,6 га; 

- орієнтовною площею 6,0 га; 

- орієнтовною площею 12,7 га; 

- орієнтовною площею 5,3 га; 

- орієнтовною площею 9,0 га; 

- орієнтовною площею 5,1 га; 

- орієнтовною площею 9,5 га; 

- орієнтовною площею 8,7 га; 

- орієнтовною площею 8,4 га; 

- орієнтовною площею 36,3 га; 

- орієнтовною площею 33,1 га; 

- орієнтовною площею 16,2 га; 

- орієнтовною площею 6,1 га; 

- орієнтовною площею 7,3 га; 

- орієнтовною площею 2,3 га; 

- орієнтовною площею 10,5 га; 

- орієнтовною площею 7,1 га; 

- орієнтовною площею 25,5 га; 

- орієнтовною площею 9,3 га; 

- орієнтовною площею 8,4 га; 

- орієнтовною площею 7,0 га; 

- орієнтовною площею 5,0 га; 
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- орієнтовною площею 40,0 га; 

- орієнтовною площею 3,3 га; 

- орієнтовною площею 3,1 га. 

6. Провести інвентаризацію несформованих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та надати дозвіл на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, які розташовані на території Олевської 

міської ради Житомирської області за межами населених пунктів 

Жубровицького старостинського округу з формуванням земельних ділянок: 

- орієнтовною площею 5,3 га; 

- орієнтовною площею 2,5 га; 

- орієнтовною площею 3,2 га; 

- орієнтовною площею 4,0 га; 

- орієнтовною площею 0,9 га; 

- орієнтовною площею 5,7 га; 

- орієнтовною площею 12,8 га; 

- орієнтовною площею 1,2 га; 

- орієнтовною площею 8,0 га; 

- орієнтовною площею 3,5 га; 

- орієнтовною площею 5,6 га; 

- орієнтовною площею 3,0 га; 

- орієнтовною площею 1,0 га; 

- орієнтовною площею 16,8га. 

7. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

8. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління земельних відносин постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

Міський голова          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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                                                          ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про передачу в постійне користування 

земельної ділянки комунальної власності 

для будівництва і обслуговування  

багатоквартирного житлового будинку 

 

Розглянувши заяву об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

«Первоцвіт-Олевськ», код ЄДРПОУ: 37019593, зареєстрованого за адресою: вул. 

Київська, 16А, м. Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська область, та надані 

документи, керуючись ст. 12, 92, 95, 96, 116, 122, 123 ,125, 126 Земельного 

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

та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Передати об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Первоцвіт-

Олевськ» в постійне користування земельну ділянку комунальної власності 

загальною площею 0,1829 га (Код 02.03 за КВЦПЗ)  для будівництва та  

обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яка розташована за 

адресою: вул. Київська, 16-А, м. Олевськ, Житомирська область, кадастровий 

номер 1824455100:02:019:0090.  

2. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Первоцвіт-Олевськ» 

зареєструвати право постійного користування на вищезазначену земельну 

ділянку для будівництва та  обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, відповідно до чинного законодавства; 

3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Первоцвіт-Олевськ» 

земельну ділянку використовувати за цільовим призначенням у відповідності до 

вимог Земельного кодексу України. 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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                                                          ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про включення земельних ділянок комунальної  

власності до переліку ділянок для продажу  

права оренди на земельних торгах у формі аукціону  

та затвердження умов продажу права оренди  

на конкурентних засадах (земельних торгах) 

 

 

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного 

фонду в ринкових умовах та поповнення міського бюджету, відповідно до статей 

12, 83, 122, 124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, Закону «Про оренду 

землі», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», ст.135, 136 Земельного кодексу України, керуючись п. 34 

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

висновок постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Включити земельні ділянки комунальної власності Олевської міської ради 

Житомирської області  до переліку ділянок призначених для продажу права 

оренди на земельних торгах у формі аукціону  окремими лотами (згідно 

додатку), які розташовані на території Олевської міської ради Житомирської 

області за межами населених пунктів. 

2. Укласти договір про підготовку лотів до продажу на земельних торгах 

(аукціоні) та проведення земельних торгів (аукціону) з ЖИТОМИРСЬКА 

ТОВАРНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА, код ЄДРПОУ 30736919, 

зареєстрованою за адресою: проспект Незалежності, 91/1, м. Житомир 

(Виконавець). 

3. Затвердити умови продажу права оренди земельних ділянок комунальної 

власності (згідно додатку), встановивши наступне: 

3.1. Стартова ціна лоту з продажу права оренди земельної ділянки дорівнює 

розміру річної орендної плати за користування, що становить 12 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки (згідно додатку). 

3.2. Гарантійний внесок становить 30% від стартового розміру річної орендної 

плати за користування. 

3.3. Крок земельних торгів (аукціону) з продажу права оренди земельних ділянок 

становить 0,5% стартової ціни лоту. 
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3.4. Встановити строк оренди земельних ділянок (згідно додатку). 

3.5. Призначити дату проведення земельних торгів у терміни визначені чинним 

законодавством України  – ІІ-ІV квартал 2021 року. 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                 ПРОЄКТ 
Додаток 

до рішення VІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 03.06.2021 року №   «Про 

затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок комунальної 

власності з метою продажу прав оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах)» 

 

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

призначених для  продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 

 

 

№ Місце розташування Цільов

е 

призна

чення 

Код за 

КВПЦ

З 

Площа, 

га 

Кадастровий номер 

(місце розташування) 

Строк 

оренди 

Розмір 

річної 

орендної 

плати, 

грн. 

1 Олевська міська рада 

Житомирської 

області 

за межами населених 

пунктів (с. Калинівка) 

01.01 9,8026 
1824481300:02:000:013

0 
7 років 3985,87 

2 Олевська міська рада 

Житомирської 

області 

за межами населених 

пунктів (с. Калинівка) 

01.01 
17,109

3 

1824481300:01:000:011

1 
7 років 6033,84 

3 Олевська міська рада 

Житомирської 

області 

за межами населених 

пунктів (с. Калинівка) 

01.01 
14,363

0 

1824481300:01:000:001

1 
7 років 5872,43 

4 Олевська міська рада 

Житомирської 

області 

за межами населених 

пунктів (с. Калинівка) 

01.01 
18,541

2 

1824481300:01:000:001

8 
7 років 7436,92 

5 Олевська міська рада 

Житомирської 

області 

за межами населених 

пунктів (с. Калинівка) 

01.01 
19,825

1 

1824481300:01:000:001

4 
7 років 10330,46 

6 Олевська міська рада 

Житомирської 

області 

за межами населених 

пунктів (с. Майдан) 

01.01 
12,784

6 

1824485600:08:000:027

0 
7 років 8251,48 

7 Олевська міська рада 01.01 17,719 1824485600:08:000:027 7 років 8181,98 
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Начальник відділу землекористування                                Микола САМЧЕНКО   

Житомирської 

області 

за межами населених 

пунктів (с. Майдан) 

5 1 

8 Олевська міська рада 

Житомирської 

області 

за межами населених 

пунктів (с. Майдан) 

01.01 
13,161

1 

1824485600:08:000:026

9 
7 років 5164,89 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 04.03.2021 року 

 

Про укладання договору про підготовку лотів 

до продажу на земельних торгах (аукціоні)  

та надання дозволу на виготовлення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

призначених для продажу права оренди 

на земельних торгах у формі аукціону 

 

З метою забезпечення ефективного використання міського земельного 

фонду в ринкових умовах та поповнення міського бюджету, враховуючи 

інвестиційну привабливість земельних ділянок, відповідно до статей 12, 83, 122, 

124, 127, 134-139 Земельного кодексу України, Закону «Про оренду землі», 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень», ст.135, 136 Земельного кодексу України, керуючись п. 34 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. Укласти договір про підготовку лотів до продажу на земельних торгах 

(аукціоні) та проведення земельних торгів (аукціону) з Житомирська товарна 

агропромислова біржа, код ЄДРПОУ 30736919, зареєстрована за адресою: 

проспект Незалежності, 91/1, м. Житомир (Виконавець). 

2. Надати дозвіл Виконавцю земельних торгів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності 

сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за КВЦПЗ) з метою продажу 

права оренди на земельних торгах (аукціоні), розташованих на території 

Олевської міської ради Житомирської області, за межами населених пунктів, 

згідно додатку. 

3. Розроблені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

подати на затвердження чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

  

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



                 ПРОЄКТ 
Додаток  

до рішення VІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 03.06.2021 року №  «Про укладання 
договору про підготовку лотів до продажу на 

земельних торгах (аукціоні) та надання дозволу на 

виготовлення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок призначених для 
продажу права оренди на земельних торгах у 

формі аукціону»  

 

Перелік 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності Олевської 

міської ради Житомирської області щодо яких надано дозвіл на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою продажу права оренди на земельних 

торгах (аукціоні)  

 

п/п Місце розташування 

 

Цільове 

призначення 

земельної ділянки               

(код КВЦПЗ) 

Площа, га Кадастровий номер 

1 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів Хочинського 

старостинського округу) 

Землі резервного 

фонду (16.00) 
0,2705 1824487600:09:000:0110 

2 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів Хочинського 

старостинського округу) 

Землі резервного 

фонду (16.00) 
0,9308 1824487600:09:000:0108 

3 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів Хочинського 

старостинського округу) 

Землі резервного 

фонду (16.00) 
2,0964 1824487600:09:000:0111 

4 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів Покровського 

старостинського округу) 

Землі резервного 

фонду (16.00) 
7,3423 1824484400:09:000:0109 

5 

Олевська міська рада 

Житомирської області 

(за межами населених 

пунктів Покровського 

старостинського округу) 

Землі резервного 

фонду (16.00) 
4,7566 1824484400:09:000:0113 

 

Начальник відділу землекористування                                  Микола САМЧЕНКО 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 
 

Про виготовлення технічної 

документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності (с. Варварівка) 

        У зв’язку з необхідністю поділу земельної ділянки комунальної власності 

розташованої в с. Варварівка, Коростенського району, Житомирської області,  

керуючись   ст. 12 Земельного кодексу України, ст. ст. 8,20, 22, 25, 56 Закону 

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

в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Олевській міській раді замовити виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, кадастровий 

номер 1824486200:07:000:0062, загальною площею 32,5309 га, землі запасу (Код 

16.00 за КВЦПЗ), розташованої в с. Варварівка, Коростенського району, 

Житомирської області на двісті п’ятдесят вісім земельних ділянок: 

- земельна ділянка №1 загальною площею 3,7985 га;  

- земельна ділянка №2 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №3 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №4 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №5 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №6 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №7 загальною площею 0,0768 га;  

- земельна ділянка №8 загальною площею 0,1743 га; 

- земельна ділянка №9 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №10 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №11 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №12 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №13 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №14 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №15 загальною площею 0,0426 га; 

- земельна ділянка №16 загальною площею 0,1000 га;  
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- земельна ділянка №17 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №18 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №19 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №20 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №21 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №22 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №23 загальною площею 0,0977 га; 

- земельна ділянка №24 загальною площею 0,2456 га; 

- земельна ділянка №25 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №26 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №27 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №28 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №29 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №30 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №31 загальною площею 0,0985 га;  

- земельна ділянка №32 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №33 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №34 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №35 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №36 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №37 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №38 загальною площею 0,1196 га; 

- земельна ділянка №39 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №40 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №41 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №42 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №43 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №44 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №45 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №46 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №47 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №48 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №49 загальною площею 0,6349 га;  

- земельна ділянка №50 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №51 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №52 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №53 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №54 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №55 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №56 загальною площею 0,1000 га; 
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- земельна ділянка №57 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №58 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №59 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №60 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №61 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №62 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №63 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №64 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №65 загальною площею 0,0538 га; 

- земельна ділянка №66 загальною площею 0,1059 га; 

- земельна ділянка №67 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №68 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №69 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №70 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №71 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №72 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №73 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №74 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №75 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №76 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №77 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №78 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №79 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №80 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №81 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №82 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №83 загальною площею 0,6417 га; 

- земельна ділянка №84 загальною площею 0,1003 га;  

- земельна ділянка №85 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №86 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №87 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №88 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №89 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №90 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №91 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №92 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №93 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №94 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №95 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №96 загальною площею 0,1000 га;  
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- земельна ділянка №97 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №98 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №99 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №100 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №101 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №102 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №103 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №104 загальною площею 0,1484 га; 

- земельна ділянка №105 загальною площею 0,1305 га;  

- земельна ділянка №106 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №107 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №108 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №109 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №110 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №111 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №112 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №113 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №114 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №115 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №116 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №117 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №118 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №119 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №120 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №121 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №122 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №123 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №124 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №125 загальною площею 0,1329 га; 

- земельна ділянка №126 загальною площею 0,1233 га;  

- земельна ділянка №127 загальною площею 0,6519 га; 

- земельна ділянка №128 загальною площею 0,1001 га; 

- земельна ділянка №129 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №130 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №131 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №132 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №133 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №134 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №135 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №136 загальною площею 0,1000 га; 
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- земельна ділянка №137 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №138 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №139 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №140 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №141 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №142 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №143 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №144 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №145 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №146 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №147 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №148 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №149 загальною площею 0,0785 га; 

- земельна ділянка №150 загальною площею 0,1244 га;  

- земельна ділянка №151 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №152 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №153 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №154 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №155 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №156 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №157 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №158 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №159 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №160 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №161 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №162 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №163 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №164 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №165 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №166 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №167 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №168 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №169 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №170 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №171 загальною площею 0,0648 га;  

- земельна ділянка №172 загальною площею 0,6594 га; 

- земельна ділянка №173 загальною площею 0,1001 га; 

- земельна ділянка №174 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №175 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №176 загальною площею 0,1000 га; 
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- земельна ділянка №177 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №178 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №179 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №180 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №181 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №182 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №183 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №184 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №185 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №186 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №187 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №188 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №189 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №190 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №191 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №192 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №193 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №194 загальною площею 0,0986 га; 

- земельна ділянка №195 загальною площею 0,1156 га;  

- земельна ділянка №196 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №197 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №198 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №199 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №200 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №201 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №202 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №203 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №204 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №205 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №206 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №207 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №208 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №209 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №210 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №211 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №212 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №213 загальною площею 0,1000 га;  

- земельна ділянка №214 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №215 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №216 загальною площею 0,0561 га;  
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- земельна ділянка №217 загальною площею 0,6445 га; 

- земельна ділянка №218 загальною площею 0,1014 га; 

- земельна ділянка №219 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №220 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №221 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №222 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №223 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №224 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №225 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №226 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №227 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №228 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №229 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №230 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №231 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №232 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №233 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №234 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №235 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №236 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №237 загальною площею 0,1000 га; 

- земельна ділянка №238 загальною площею 0,0905 га; 

- земельна ділянка №239 загальною площею 0,1169 га; 

- земельна ділянка №240 загальною площею 0,1044 га; 

- земельна ділянка №241 загальною площею 0,1036 га; 

- земельна ділянка №242 загальною площею 0,1226 га; 

- земельна ділянка №243 загальною площею 0,1196 га; 

- земельна ділянка №244 загальною площею 0,1212 га; 

- земельна ділянка №245 загальною площею 0,1228 га; 

- земельна ділянка №246 загальною площею 0,1133 га; 

- земельна ділянка №247 загальною площею 0,1052 га; 

- земельна ділянка №248 загальною площею 0,1022 га; 

- земельна ділянка №249 загальною площею 0,1017 га; 

- земельна ділянка №250 загальною площею 0,1025 га; 

- земельна ділянка №251 загальною площею 0,1017 га; 

- земельна ділянка №252 загальною площею 0,1033 га; 

- земельна ділянка №253 загальною площею 0,1071 га; 

- земельна ділянка №254 загальною площею 0,1072 га; 

- земельна ділянка №255 загальною площею 0,1109 га; 

- земельна ділянка №256 загальною площею 0,1134 га; 
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- земельна ділянка №257 загальною площею 0,0906 га; 

- земельна ділянка №258 загальною площею 0,0495 га; 

2. Олевській міській раді звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню документації із землеустрою. 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО).  

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

VІІІ сесія                 VІІІ скликання  

 

від 00.05.2021 року 

 

Про надання  дозволу на виготовлення 

звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки комунальної власності  

 

Розглянувши заяви: 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 35, м. Олевськ, Коростенського р-

ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 22, м. Олевськ, Коростенського р-

ну, Житомирської обл.; 

- «УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА «СПАСІННЯ» ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ», зареєстрована за адресою: вул. Свято-Миколаївська, 

82, м. Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл. в особі керівника 

******; про надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку на земельну ділянку комунальної власності 

несільськогосподарського призначення, керуючись  ст. ст. 12, 127, 128 

Земельного кодексу України, Законом України «Про оцінку земель», ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування,  міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ******на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського  

призначення, площею  0,0384 га, кадастровий номер 1824487201:09:003:0030, з 

метою надання у власність шляхом викупу для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. Левчука, 

25, с. Тепениця, Коростенський район, Житомирська область. 

2. Надати дозвіл ******на  виготовлення звіту з експертної грошової оцінки 

земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського  

призначення, площею  0,1934 га, кадастровий номер 1824455100:02:006:0015, з 

метою надання у власність шляхом викупу для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. 

Олевської республіки, 116-Д, м. Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська 

область. 
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3. Надати дозвіл «УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА «СПАСІННЯ» ХРИСТИЯН ВІРИ 

ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ», код ЄДР 24700156,  на  виготовлення звіту з експертної 

грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності 

несільськогосподарського  призначення, площею  0,1912 га, кадастровий номер 

1824455100:02:004:0025, з метою надання у власність шляхом викупу для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (Код 03.15 

за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. Київська, 58-В, м. Олевськ, 

Коростенський р-н, Житомирська область. 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО).  

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія                    VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про затвердження звіту про експертну  

грошову оцінку земельної ділянки  

комунальної власності 

 

Розглянувши заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, 17, с. 

Озеряни, Коростенського р-ну, Житомирської обл., про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки, керуючись ст.128 Земельного 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

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

комунальної власності  несільськогосподарського призначення загальною 

площею 0,0194 га, кадастровий номер 1824486000:04:002:0004, яка перебуває у 

користуванні на умовах оренди, з  цільовим призначенням – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ), розташована за 

адресою: вул. Центральна, 10, с. Озеряни, Коростенський район, Житомирська 

область, з метою продажу (викупу) в сумі 6 148 грн. 00 коп. (шість тисяч сто 

сорок вісім гривень 00 копійок) (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки 

становить: 31,69 грн. (тридцять одна гривня 69 коп.) (без ПДВ).    

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

нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки комунальної 

власності, яка розташована за адресою: вул. ******, 10, с. Озеряни, 

Коростенський район, Житомирська область, кадастровий номер 

1824486000:04:002:0004, між міською радою та ******,  за ціною 6 148 грн. 00 

коп. (шість тисяч сто сорок вісім гривень 00 копійок) (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. 

земельної ділянки становить: 31,69 грн. (тридцять одна гривня 69 коп.) (без 

ПДВ).    

3. Припинити дію договору оренди землі від 02 січня 2019 року укладеного з 

****** стосовно земельної ділянки комунальної власності, кадастровий номер 

1824486000:04:002:0004, загальною площею 0,0194 га, розташованої за адресою: 

вул. Центральна, 10, с. Озеряни, Коростенський район, Житомирська область. 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 



                 ПРОЄКТ 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                 ПРОЄКТ 

       

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА  

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

VIII сесія                      VІІI скликання  

 

від 03.06.2021 року  

 

Про затвердження проєкту землеустрою                                                                       

щодо відведення земельної ділянки,                                                                               

яка перебуває в приватній власності                                                                              

з метою зміни цільового призначення 

       

 Розглянувши заяви: 

- ******,  проживає за адресою: вул. ******, 2, м. Олевськ, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл.; 

- ******, проживає за адресою: вул. ******, 9, кв.6, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; та надані документи, керуючись 

ст. 12, 20, 95, 96,186 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у громадянина Корнійчука Віктора Павловича, 

загальною площею 0,0137 га, кадастровий номер 1824455100:02:027:0068, з 

метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 02.01 – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на код КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, яка розташована за адресою: вул. Привокзальна, 2-А, м. 

Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл., розробник ПП Андвол. 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

перебуває в приватній власності у громадянки Козачок Ірини Вікторівни, 

загальною площею 0,0465 га, кадастровий номер 1824455100:02:039:0037, з 

метою зміни цільового призначення її  з коду КВЦПЗ 02.01 – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) на код КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, яка розташована за адресою: вул. Пушкіна, 48, м. Олевськ, 

Коростенський р-н, Житомирська обл., розробник ПП Андвол. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 



                 ПРОЄКТ 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО).  

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                 ПРОЄКТ 

             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

VIII сесія                              VІІI скликання  

 

від 03.06.2021 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 заяву ******, проживає за адресою: вул. ******, 11, с. ******, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. та надані документи, керуючись ст. 12, 

20,81, 95, 96, 116,118,121, 122, 123, 141,186 Земельного кодексу України, ст. ст.8, 

20, 22, 25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії 

з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити громадянам (згідно додатку) 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 Житомирської області за 

межами населених пунктів. 

2. Передати громадянам (згідно додатку) безоплатно у власність земельні 

ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

3. Зобов’язати громадян (згідно додатку) в місячний термін зареєструвати 

право власності на земельну ділянку. 

4. Попередити громадян (згідно додатку) 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 голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
                                                                                   



                 ПРОЄКТ 
Додаток 1 

до рішення VІІІ сесії міської ради VІІІ 

скликання від 24.12.2020 №  «Про 

затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, з метою 

зміни цільового призначення та передачі 

безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства» 

 

СПИСОК 
громадян, яким затверджено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з 

метою зміни цільового призначення їх з коду 17.00 за КВЦПЗ  на код 01.03 за КВЦПЗ. 
 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я,  по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ****** ****** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами населених пунктів (с. 

Замисловичі, урочище «Літній 

лагер») 

1,9300 1824482400:02:000:0596 

 

 

 

Начальник відділу землекористування    Микола САМЧЕНКО  



                 ПРОЄКТ 

            
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок 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, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  

ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

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 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки є комерційним ризиком замовника.  



                 ПРОЄКТ 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ      



                 ПРОЄКТ 

                                                                                                                                
                                                                   Додаток 

до рішення  VІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 03.06.2021 року №   «Про надання дозволу 

на розроблення технічної документації із  землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

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, 196м.’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 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 

3 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 

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

 

Начальник відділу землекористування                                                  Микола САМЧЕНКО   



                 ПРОЄКТ 

      

             
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

   

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

та ведення особистого селянського господарства 

 

         Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства на підставі, ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

землеустрій», ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та  враховуючи 

висновок постійної комісії з питань містобудування, архітектури та 

землекористування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ) та для ведення 

особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ). 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського 

господарства.  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 



                 ПРОЄКТ 

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

достовірність та якість технічної документації. 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ     



                 ПРОЄКТ 

                  
 

                                                                                   

                                                                                                   Додаток 

до рішення  VІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від  28.04.2021 року  №   «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою 

передачі безоплатно у власність  для будівництва  і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

особистого господарства» 

 
 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у власність  для будівництва  і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) та для ведення особистого селянського господарства. 

 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальн

а 

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугов

ування 

житлово

го 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд, 

га 

Для 

веде

ння 

особ

истог

о 

селя

нськ

ого 

госп

одар

ства 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ****** ****** ****** 0,0805 0,0805 - 1824455100:02:035:0071 

2 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:024:1116 

3 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:017:0040 

4 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:044:0060 

5 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:02:042:0070 

 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824481301:10:023:0001 

7 ****** ****** ****** 0,0562 0,0562 - 1824455100:01:027:0073 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:052:0006 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824483601:05:021:0026 

10 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - 1824455100:01:012:0031 

11 ****** ****** ****** 0,4516 0,2500 0,20

16 

1824481601:05:011:0108 

1824481601:05:011:0109 

12 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824486203:11:003:0027 

13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824487201:09:003:0072 

14 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824487603:10:002:0016 
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15 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824485601:07:003:0015 

16 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - 1824482800:05:009:0001 

 

Начальник відділу землекористування                                          Микола САМЧЕНКО  



                 ПРОЄКТ 

            
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

  

Про надання дозволу на розроблення  

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок комунальної власності 

з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибна ділянка),  для індивідуального  

садівництва, для ведення особистого  

селянського господарства та для будівництва  

індивідуальних гаражів. 

 

 

Розглянувши заяви 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 містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1.Надати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за 

КВЦПЗ) та для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05), із земель 

житлової забудови, для індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ) та 

для ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ) із 

земель сільськогосподарського призначення. 

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

господарювання, що є виконавцем робіт по виготовленню проєктів із 

землеустрою.   
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3. Громадянам, згідно додатку, проєкти землеустрою погоджені в установленому 

законом порядку, в місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової 

сесії міської ради.    

4. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ                     

     
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                        Додаток 

до рішення VІІІ сесії міської ради  VІІІ скликання 
від 03.06.2021 №   «Про надання дозволу на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності з метою 
передачі безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка),  для  

індивідуального садівництва,  для ведення 
особистого селянського господарства та для 
будівництва індивідуальних гаражів»  

 

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

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

для ведення особистого селянського господарства та для будівництва індивідуальних гаражів.  

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, 202м.’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівницт

ва та 

обслугову

вання  

202итлово

го 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивідуа

льного 

садівницт

ва,  

га 

Для 

ведення 

особистог

о 

селянсько

го господ 

царства, 

га 

Для 

будівницт

ва 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,6500 - - 0,6500 - 

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

3 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

4 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

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

6 ****** ****** ****** 0,7300 - - 0,7300 - 

7 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 
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9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

10 ****** ****** ****** 0,5000 - - 0,5000 - 

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

12 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

13 ****** ****** ****** 0,3000 - - 0,3000 - 

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

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

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

17 ****** ****** ****** 0,3000 - - 0,3000 - 

18 ****** ****** ****** 0,3000 - - 0,3000 - 

19  ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 - 

20 ****** ****** ****** 0,3000 - - 0,3000 - 

21 ****** ****** ****** 0,1200 - 0,1200 - - 

22 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 - 

23 ****** ****** ****** 0,4100 - - 0,4100 - 

24 ****** ****** ****** 0,1640 0,1640 - - - 

25 ****** ****** ****** 0,1997 0,1997 - - - 

26 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

27 ****** ****** ****** 0,6000 - - 0,6000 - 

28 ****** ****** ****** 0,7000 - - 0,7000 - 

29 ****** ****** ****** 0,1000 0,1000 - - - 

30 ****** ****** ****** 0,0500 - 0,0500 - - 

31 ****** ****** ****** 0,3800 - - 0,3800 - 

32 ****** ****** ****** 0,0050 - - - 0,0050 

33 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

34 ****** ****** ****** 0,5000 - - 0,5000 - 

35 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

36 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

37 ****** ****** ****** 0,4300 - - 0,4300 - 
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38 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

39 ****** ****** ****** 0,4500 - - 0,4500 - 

40 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

41 ****** ****** ****** 0,0700 0,0700 - - - 

42 ****** ****** ****** 0,4700 - - 0,4700 - 

43 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

44 ****** ****** ****** 0,1300 - - 0,1300 - 

45 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

46 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

47 ****** ****** ****** 0,3800 - - 0,3800 - 

48 ****** ****** ****** 0,7500 - - 0,7500 - 

49 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

50 ****** ****** ****** 0,1500 - - 0,1500 - 

51 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

52 ****** ****** ****** 0,2500 - - 0,2500 - 

53 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

54 ****** ****** ****** 0,3500 - - 0,3500 - 

55 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

56 ****** ****** ****** 0,1500 0,1500 - - - 

57 ****** ****** ****** 0,0200 - 0,0200 - - 

58 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

59 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

60 ****** ****** ****** 0,3000 - - 0,3000 - 

61 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - - 

62 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 - 

63 ****** ****** ****** 0,2310 0,2310 - - - 

64 ****** ****** ****** 0,1876 0,1876 - - - 

65 ****** ****** ****** 0,1874 0,1874 - - - 

66 ****** ****** ****** 0,1874 0,1874 - - - 



                 ПРОЄКТ 
67 ****** ****** ****** 0,1874 0,1874 - - - 

 
  Начальник відділу землекористування                                                   Микола САМЧЕНКО  



                 ПРОЄКТ 

               
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

для індивідуального садівництва, для ведення  

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства,  керуючись  

ст.ст.12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України ст.ст. 8, 20, 22, 

25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проєкти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ), для індивідуального 

садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), для ведення особистого селянського 

господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ).  

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва, для ведення 

особистого селянського господарства. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  в місячний термін зареєструвати право 

власності на земельну ділянку. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання земельної 

ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання земельних 

ділянок. 



                 ПРОЄКТ 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                 ПРОЄКТ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Додаток 

до рішення  VІІІ сесії Олевської міської  ради 

VІІІ скликання від 03.06.2021 року №  «Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки комунальної 

власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для 

індивідуального садівництва, для ведення 
особистого селянського господарства»  

 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будів ель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва,  для ведення особистого селянського господарства.  
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівницт
ва   і 

обслугову

вання 

житлового  
будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 
споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 
га 

Для 

індивіду

ального 

садівниц

тва, га 

Для 

ведення 

особист

ого    

селянськ

ого 

господа

рства, га  

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ****** ****** ****** 0,3081 - - 0,3081 1824484003:01:001:0029 

2 ****** ****** ****** 0,2254 0,2254 - - 1824485301:03:017:0007 

3 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824485301:03:030:0002 

4 ****** ****** ****** 0,4000 - - 0,4000 1824485301:03:030:0001 

5 ****** ****** ****** 0,0400 - 0,0400 - 1824455100:02:044:0059 

6 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824486001:04:006:0135 

7 ****** ****** ****** 0,1308 - - 0,1308 1824486001:04:006:0036 

8 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824486001:04:007:0066 

9 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824486001:04:007:0067 

10 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824486001:04:007:0065 

11 ****** ****** ****** 0,2478 0,2478 - - 1824486001:04:006:1035 

12 ****** ****** ****** 0,2047 0,2047 - - 1824486001:04:008:0079 

13 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824486001:04:006:0035 

14 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824486001:04:005:0169 

15 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824486001:04:005:0168 

16 ****** ****** ****** 0,0300 - 0,0300 - 1824455100:02:024:0116 
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17 ****** ****** ****** 0,2000 - - 0,2000 1824483601:05:021:0027 

18 ****** ****** ****** 0,1500 - - 0,1500 1824456002:03:001:0006 

19 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824487601:03:004:0037 

20 ****** ****** ****** 0,2500 0,2500 - - 1824483601:05:012:0010 

21 ****** ****** ****** 0,0668 - 0,0668 - 1824455100:01:006:0081 

22 ****** ****** ****** 0,3000 - - 0,3000 1824485601:07:003:0002 

  

Начальник відділу землекористування                                                       Микола САМЧЕНКО  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

VІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 03.06.2021 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), 

для ведення особистого селянського господарства 

та для індивідуального садівництва. 

  

 

   Розглянувши заяви, керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122,140 

Земельного кодексу України,  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 ****** земельну ділянку надану протоколом №5, 

виконавчого комітету Кишинської сільської ради Олевського р-ну, 

Житомирської області від  08 травня 1993 року загальною площею 0,60 га – для 

будівництва жилого будинку, в с. Кишин. 

Земельну ділянку долучити до земель запасу міської ради. 

1.1. Громадянці ****** надати дозвіл 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. Озерна, 1-А, с. Кишин, Коростенського р-ну, Житомирської області та для 

ведення особистого селянського господарства (Код 01.03 за КВЦПЗ), із земель 

сільськогосподарського призначення, загальною орієнтовною площею 0,45 га за 
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адресою: вул. Озерна, 1-А, с. Кишин, Коростенського р-ну, Житомирської 

області. 

1.2. Громадянці ****** звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проєктів із землеустрою. 

1.3. Громадянці ****** розроблені проєкти землеустрою в установленому 

законом порядку, з моменту його виготовлення  в місячний термін  подати на 

розгляд та затвердження чергової сесії міської ради. 

2. Вилучити у громадянина ******земельну ділянку надану рішенням №78, 

Виконавчого комітету Олевської селищної ради народних депутатів Олевського 

району Житомирської області від  19 листопада 1993 року «Про виділення 

земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво, дозвіл добудови та 

перебудови на своїх присадибних ділянках окремим громадянам смт. Олевська», 

загальною площею 0,12 га – для індивідуального житлового будівництва за 

адресою: вул******, 32, м. Олевськ, Житомирська обл.  

Земельну ділянку долучити до земель запасу міської ради. 

2.1. Громадянину ******надати дозвіл 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 0,10 га за адресою: 

вул******, 32, м. Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської області та для 

індивідуального садівництва (Код 01.05 за КВЦПЗ), із земель 

сільськогосподарського призначення, загальною орієнтовною площею 0,02 га за 

адресою: вул. Льонозаводська, 32, м. Олевськ, Коростенського р-ну, 

Житомирської області. 

2.2. Громадянину******звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню проєктів із землеустрою. 

2.3. Громадянину******розроблені проєкти землеустрою в установленому 

законом порядку, з моменту його виготовлення  в місячний термін  подати на 

розгляд та затвердження чергової сесії міської ради. 

3. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 

документації землеустрою є комерційним ризиком замовника. 

4. В разі не вжиття заходів з боку громадян 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. 

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

з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова              Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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