
 

 

                                                      

      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

      ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про розгляд Прогнозу бюджету 

Олевської міської територіальної  

громади на 2022-2024 роки 

 

 

       Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

  

       1.Взяти до відома Прогноз бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки, що додається. 

       2.Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

обов’язків. 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



 

 

                                                      

      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

      ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про затвердження рішення  

виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради 

Горпиніч К.О. про затвердження рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної комісії з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: Затвердити рішення виконавчого комітету Олевської міської ради 

від 22.09.2021 року № 185 «Про внесення змін до бюджету Олевської міської  

територіальної громади на 2021 рік», додається. 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



 

 

Додаток 

до рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради 

від 07.10.2021 № «Про затвердження 

рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради» 

 

 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

РІШЕННЯ № 185 

від 22.09.2021 року 

Про внесення змін до бюджету 

Олевської міської територіальної  

громади на 2021 рік 

  
       Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Бюджетним кодексом України, відповідно до розпорядження голови 

Житомирської ОДА від 22.06.2021 року №416 «Про централізовану закупівлю, 

розподіл та передачу шкільних автобусів», пункту 18  рішення ІІ сесії  VIIІ 

скликання Олевської міської ради від  24.12.2020 року  №31 „Про бюджет 

Олевської міської територіальної громади на 2021 рік”:        

1. Внести такі зміни до бюджету Олевської міської територіальної 

громади на 2021 рік: 

2. зменшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 

0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» на 

суму  492000,0 гривень згідно з додатком 1; 

3. збільшити видатки спеціального фонду по КТПКВКМБ 

3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на суму  492000,0 

гривень згідно з додатком 1; 

4.  внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з 

додатками 2, 2.1. 

2. Рішення виконкому винести на затвердження міської ради. 



 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади згідно з розподілом 

обов’язків.     

Секретар ради                                                                   Сергій МЕЛЬНИК 



 

 

 
      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

      ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 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”, від 04.06.2021 року №324 „Про внесення змін до бюджету Олевської 

міської  територіальної громади на 2021 рік”, від 08.07.2021 року №398 „Про 

внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 2021 

рік”, від 12.08.2021 року №455 „Про внесення змін до бюджету Олевської 

міської  територіальної громади на 2021 рік”, від 09.09.2021 року №508 „Про 

внесення змін до бюджету Олевської міської  територіальної громади на 2021 

рік”, а саме: 

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


 

 

1.1. В підпункті   1  пункту    1   цифри   347 742 688,00 гривень, 339 959 

333,00 гривень, 7 783 355,000   гривень  замінити,  відповідно, цифрами 352 435 

988,00 гривень, 344 652 633,00 гривень, 7 783 355,00 гривень. 

          1.2. В  підпункті   2   пункту   1    цифри  358 167 174,00 гривень, 325 284 

417,00 гривень, 32 882 757,00 гривень замінити,  відповідно, цифрами   362 860 

474,00 гривень, 325 254 417,00 гривень, 37 606 057,00 гривень. 

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

цілому профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 19 398 216,00 гривень згідно з додатком  №2  до цього рішення, з них:   

             - профіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 33 255 528,00 гривень напрямком використання якого визнати передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду); 

   - дефіцит загального фонду бюджету міської територіальної громади у 

сумі 13 857 312,00  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 – 5437810,00 гривень. 

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

цілому дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 29 822 702,00 гривень. (додаток 2), з них:  

- дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади в 

сумі 33 425 528,00 гривень, в тому числі: 

           надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) в сумі  33 255 528,00     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 14 342 455  гривень   замінити відповідно цифрами 

14 342 455 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 

 

  



 

 

                                                      

      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

      ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям громади 

 

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

м. Олевськ, вул. *****,3 кв.4, *****, що проживає за адресою с.Ковалівка, вул. 

*****, 45, 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 антитерористичних операцій на 2020-2022 роки», затвердженої 

рішенням  ХLVІІІ сесії Олевської міської ради   VІІ скликання, враховуючи 

висновок постійної комісії з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, 

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; 

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  №  

ХІІІ сесія                       VІІІ скликання 

від 07.10.2021 року 

Про внесення змін до рішення  ІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 24.12.2020 року №  58  

 

 

 З метою забезпечення безперебійного функціонування бригади з 

благоустрою міста Олевської міської ради та належної експлуатації  

транспортних засобів міської ради  міська рада,  

 

ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни у пункт 16 «Бригада з благоустрою міста» додатку 1 до 

рішення ІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 24.12.2020 року № 58 

«Про внесення змін до структури та штатної чисельності апарату Олевської 

міської ради та її комунальних установ та затвердження її в новій редакції», 

змінивши кількість штатних одиниць з «27» на «30». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія  ГОНЧАРА 

та 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  №  

ХІІІ сесія                       VІІІ скликання 

від 07.10.2021 року 

Про внесення змін у додаток до рішення 

VІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання 

від 28.04.2021 року № 274 «Про затвердження 

граничної чисельності штатних працівників 

комунальної установи «Олевська 

дитячо-юнацька спортивна школа» 
 

Розглянувши лист начальника відділу освіти, молоді та спорту Левченка 

В.П. від 08.09.2021 №668, керуючись статтями 17, 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації діяльності дитячо-

юнацьких спортивних шкіл, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

скликання від 28.04.2021 року № 274 «Про затвердження граничної чисельності 

штатних працівників комунальної установи «Олевська дитячо-юнацька 

спортивна школа», а саме: в п. 4 «Бухгалтер» замінити на «Головний 

бухгалтер». 

2. Затвердити граничну чисельність штатних працівників комунальної установи  

«Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» Олевської міської ради у новій 

редакції, додається. 

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

ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій.  

 

 



 

 

Міський голова        СЕРГІЙ ЛИСИЦЬКИЙ  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХІІІ сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання  

від 07.10.2021 року №___ 

 

Гранична чисельність  

штатних працівників комунальної установи  «Олевська дитячо-юнацька 

спортивна школа» Олевської міської ради у новій редакції 
 

№

з\п 

Назва посади Кількість штатних 

посад 

1. Директор                                   1,0 

2. Заступник директора  з навчально-тренувальної роботи                                      1,0  

3. Заступник директора з адміністративно-господарської  роботи                                   1,0 

4. Головний бухгалтер                                      1,0 

5. Секретар-друкарка (друкарка)      0,5 

6. Тренер-викладач   з баскетболу              0,5 

7. Тренер-викладач   з волейболу              2,25 

8. Тренер-викладач з  шашок                      0,25 

9. Тренер-викладач з  шахів                    0,25 

10 Тренер-викладач   з футболу            1,5 

11 Тренер-викладач   з вільної боротьби      4,75 

12 Тренер-викладач   з греко-римської боротьби      0,5 

13 Тренер-викладач      2,0 

14 Прибиральник виробничих приміщень        2,0 

15 Двірник                                                            1,0 

16 Робітник   з комплексного обслуговування  й ремонту будинків                                                                                 1,0 

17 Машиніст (кочегар) котельні       2,0 



 

 

Секретар ради        Сергій МЕЛЬНИК  

 Усього :     22,5 



 

 

  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія                       VІІІ скликання 

від 07.10.2021 року 

Про затвердження висновків про вартість  

об’єктів оренди нерухомого майна, що  

належать до комунальної власності  

Олевської міської територіальної громади 

 

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

Україні», ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної 

власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити висновки про вартість об’єктів нерухомого майна, що належать до 

комунальної власності Олевської міської територіальної громади, 

прорецензованих звітів (рецензент ФОП Козачок Ф.Д.), виготовлені суб’єктом 

оціночної діяльності –  Житомирською товарною агропромисловою біржою, а 

саме:  

- висновок про вартість майна (Звіт про оцінку майна від 00.00.2021 року Серія 

ЖТ № ), приміщення № 8, № 10, № 12 на третьому поверсі в нежитловій 

адміністративній будівлі, загальною площею 44,4 м
2
, за адресою: вул. Свято-

Миколаївська, 4, м. Олевськ, Житомирської області, 11001, з ринковою вартістю 

оцінюваного об’єкта 000000,00 грн. без урахування ПДВ (гривень 00 копійок); 

- висновок про вартість майна (Звіт про оцінку майна від 00.00.2021 року Серія 

ЖТ № ), групи інвентарних об’єктів: приміщення лазні, загальною площею 

481,3 м
2
; насосна станція, загальна площа 25,2 м

2
;  складське приміщення, 

загальна площа 17,5 м
2
; очисні споруди, загальною площею 45,3 м

2
, за адресою: 



 

 

вул. Пушкіна, 9-в, м. Олевськ, Житомирської області, 11002, з ринковою 

вартістю оцінюваного об’єкта 000000,00 грн. без урахування ПДВ (гривень 00 

копійок); 

- висновок про вартість майна (Звіт про оцінку майна від 00.00.2021 року Серія 

ЖТ № ), підйомника автомобільного ТВГ-15Н, 1988 року випуску, з ринковою 

вартістю оцінюваного об’єкта 000000,00 грн. без урахування ПДВ (гривень 00 

копійок); 

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  №  

ХІІІ сесія          VІІІ скликання 

 

від 07.10.2021 року 

 

Про намір передати в оренду об’єкти 

нерухомого майна, що належать до  

комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади на аукціоні  

  

З метою ефективного використання майна, що належить до комунальної 

власності Олевської міської територіальної громади, керуючись ст. 42, 60 

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

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

постановою КМУ «Деякі питання оренди державного та комунального майна» 

від 03.06.2020 року № 483, Положенням 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’єкти нерухомого майна, що 

належать до комунальної власності Олевської міської територіальної громади 

на аукціоні, а саме: нежитлові приміщення КП «Олевська центральна аптека № 

32» (будівля аптеки, гараж, котельня), загальною площею 1280,8 м
2
, за адресою: 

11001, вул. Володимирська, 9, м. Олевськ, Житомирської області. 

2. Включити об’єкт, зазначений в п.1 цього рішення, в Перелік першого типу 

об’єктів комунальної власності Олевської міської територіальної громади, що 

підлягають передачі в оренду на  аукціоні.  

3. 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.   



 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій (Катерина Світельська). 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

 

ХІІІ сесія                                                                                        VІІІ скликання 

 

від 07.10.2021 року 

 

Про внесення доповнень у рішення LХ сесії Олевської  

міської ради VІІ скликання від 22.10.2020 року № 1826  

«Про затвердження Переліку першого типу об’єктів  

комунальної власності Олевської міської об’єднаної  

територіальної громади, що підлягають передачі в  

оренду на аукціоні в новій редакції»  

 

З метою врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, 

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

Олевської міської 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  №  

ХІІІ сесія                                                                                            VІІІ скликання 

 

від 07.10.2021 року          

 

Про безоплатне прийняття майна з державної  

власності у комунальну власність Олевської 

міської територіальної громади в особі Олевської  

міської ради та затвердження актів приймання-передачі 

 

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

Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», враховуючи рішення IX сесії Олевської міської ради 

VIII скликання від 08.07.2021 року № 410 «Про надання згоди на прийняття 

нерухомого майна з державної власності у комунальну власність Олевської 

міської територіальної  громади в особі Олевської міської ради», акт 

приймання-передачі комісії по передачі державного майна у комунальну 

власність та враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, 

торгівлі та залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність Олевської міської 

територіальної громади в особі Олевської міської ради та на баланс Олевської 

міської ради майно з державної власності, згідно з додатком до даного рішення. 

2. Затвердити Акт приймання-передачі майна з державної власності у 

комунальну власність Олевської міської територіальної громади в особі 

Олевської міської ради, згідно додатку  до даного рішення. 

3. Уповноважити Олевського міського голову на здійснення  державної 

реєстрації змін щодо даних, що містяться в єдиних держаних реєстрах щодо 

майна, зазначеного у додатку  до даного рішення. 

4. 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. 

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  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

       

ХІІІ сесія                                                                                        VІІІ скликання 

 

від 07.10.2021 року          

 

Про надання дозволу на укладання  

договорів про доступ до об’єкта  

будівництва для розміщення технічних  

засобів телекомунікацій з ТОВ «лайфселл» 

 

Розглянувши лист уповноваженого представника ТОВ «лайфселл» від 

23.08.2021 року № ZH2061; 2057; 2063; 3403; 5003 Заружка В.С. щодо 

можливості розміщення телекомунікаційного обладнання, в рамках виконання 

Указу Президента України від 08.07.2019 року № 497 «Про деякі заходи з 

покращення доступу до мобільного Інтернету», «Плану заходів щодо створення 

умов розвитку мобільного широкосмугового доступу», затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 1272, 

Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, 

електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж», з метою 

збільшення зони покриття та покращення якості зв’язку для мешканців 

Олевської міської територіальної громади, керуючись ст.26, ст.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 укладання договорів про доступ до об’єкта будівництва 

для розміщення технічних засобів телекомунікацій з ТОВ «лайфселл», а саме: 

- на частині даху нежитлової адмінбудівлі, що розташована за адресою: 

вул. Шевченка, 14, с. Жубровичі, Коростенського району, Житомирської 

області, площею близько 10 м
2
, терміном на 35 місяців, з платою за 

доступ 5 000 (П’ять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ в місяць;  

- на частині даху нежитлової адмінбудівлі, що розташована за адресою: 

вул. Житомирська 41-А, с. Зубковичі, Коростенського району, 



 

 

Житомирської області, площею близько 10 м
2
, терміном на 35 місяців, з 

платою за доступ 5 000 (П’ять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ в 

місяць;  

- на частині даху нежитлової будівлі клубу, що розташована за адресою: 

вул. Сергія Шепетька, 15, с. Сущани, Коростенського району, 

Житомирської області, площею близько 10 м
2
, терміном на 35 місяців, з 

платою за доступ 5 000 (П’ять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ в 

місяць;  

- на частині даху нежитлової будівлі Будинку культури, що розташована за 

адресою: вул. Левчука, 39, с. Тепениця, Коростенського району, 

Житомирської області, площею близько 10 м
2
, терміном на 35 місяців, з 

платою за доступ 5 000 (П’ять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ в 

місяць;  

- на частині даху нежитлової будівлі Будинку культури, що розташована за 

адресою: вул. Житомирська, 71, с. Кишин, Коростенського району, 

Житомирської області, площею близько 10 м
2
, терміном на 35 місяців, з 

платою за доступ 5 000 (П’ять тисяч) гривень 00 копійок без ПДВ в 

місяць. 

2. Уповноважити міського голову, начальника відділу культури та туризму 

Олевської міської ради Ірину Кльоц укласти та підписати договори про доступ 

до об’єкта будівництва для розміщення технічних засобів телекомунікацій. 

3. Відділу культури та туризму Олевської міської ради надати копії договорів 

про доступ до об’єкта будівництва для розміщення технічних засобів 

телекомунікацій, затверджених Олевською міською радою, 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  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

       

ХІІІ сесія                                                                                        VІІІ скликання 

 

від 07.10.2021 року 

 

Про надання дозволу відділу освіти,  

молоді та спорту Олевської міської ради  

на списання основних засобів 

 

      Розглянувши лист заступника начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Олевської міської ради з питань фінансово-економічної діяльності від 

23.09.2021 року № 726 Віри Ковальчук щодо списання основних засобів та 

відповідно Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положення «Про порядок списання, безоплатної 

передачі майна, яке належить до комунальної власності Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» затвердженого рішенням XXIX сесії 

Олевської міської ради VII скликання від 06.09.2018 року № 749 та враховуючи 

рекомендації постійної комісії 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 

списання основних засобів, а саме: лінгафонних кабінетів на 16 р.м. 

Олевської гімназії, які заходяться в несправному стані, подальшій 

експлуатації та ремонту не підлягають через фактичну моральну та фізичну 

зношеність, згідно додатку. 

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

провести відповідні операції в бухгалтерському обліку згідно вимог 

чинного законодавства. 



 

 

3. Матеріали отримані від списання основних засобів, зазначених у додатку до 

цього рішення, оприбуткувати та в подальшому використати для 

господарських потреб. 

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 XІІІ сесії Олевської міської ради VIII 

скликання від 07.10.2021 року №____ "Про надання 

дозволу відділу освіти, молоді та спорту Олевської 

міської ради на списання основних засобів" 

 

 

 

Перелік об’єктів, що пропонуються до списання 

№

 

п/

п 

Найменування 

 

Інвентарний 

номер 

Кількість 

одиниць 

Балансова 

вартість, грн   

Залишкова 

вартість 

Ступінь 

зносу 

1 Лінгафонний кабінет  10641083-

10641084 

2 44 913,00 0,00 100% 

 

 

Секретар ради                                                                       Сергій МЕЛЬНИК 

  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія                                                                                                VІІІ скликання 

 

від 07.10.2021 року 

 

Про надання дозволу КНП «Олевська центральна  

лікарня» Олевської міської ради на продовження  

терміну дії договору оренди об’єкта нерухомого  

майна комунальної власності Олевської міської  

територіальної громади на аукціоні 

 

  Розглянувши лист головного лікаря КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради від 24.09.2021 року № 810/05-7 Казюка О.В. щодо 

продовження дії договору оренди, відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України 

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

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

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

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

територіальної громади, затвердженого рішенням LVIII сесії Олевської міської 

ради VII скликання від 03.09.2020 року №1803 та враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

продовжити термін дії договору оренди нерухомого майна від 01.02.2016 року 

№ 16 на аукціоні, а саме: приміщення лікувального корпусу, загальною площею 

11,1 м
2
, за адресою: 11001, пров. Промисловий, 2, м. Олевськ, Житомирської 

області, який може бути продовжений з існуючим орендарем - Благодійною 

організацією «Лікарняна каса» або укладений з новим орендарем, терміном на 2 

роки 11 місяців. 

2. КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради (Олег Казюк) 

провести процедуру щодо продовження терміну дії договору оренди 



 

 

нерухомого майна від 01.02.2016 року № 16 на аукціоні, відповідно до вимог 

чинного законодавства.   

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

Олевської міської ради Олегу Казюку з переможцем аукціону укласти та 

підписати додаткову угоду, шляхом викладення договору оренди в новій 

редакції з чинним орендарем або договору оренди з новим орендарем, 

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. 

4. 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). 

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  

  



 

 

    
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія                                                                                               VІІІ скликання 

 

від 07.10.2021 року 

 

Про надання дозволу на безоплатну  

передачу основних засобів з балансу 

Олевської міської ради на баланс 

відділу освіти, молоді та спорту  

Олевської міської ради 

 

 З метою ефективного використання майна, враховуючи лист начальника  

відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради від 23.09.2021 року 

№724 Валерія Левченка щодо безоплатної передачі основних засобів, 

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 Олевської 

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

згідно з додатком. 

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

процедуру передачі, та оформити акти приймання-передачі, у відповідності до 

вимог чинного законодавства.   

3. Відділу освіти, молоді та спорту Олевської міської ради ( Валерію Левченко) 

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 ХІІІ сесії Олевської міської ради  

VIII скликання від 07.10.2021 року № ___  

«Про надання дозволу на безоплатну передачу 

 основних засобів з балансу Олевської міської 

ради на баланс Відділу освіти, молоді 

 та спорту Олевської міської ради» 

 

 

Основні засоби 

№ 

п/п 

Найменування об’єкта  Адреса Балансова 

вартість, грн 

Інвентарна 

справа № 

 1 2 3 4 

1 Дитячий майданчик 

«Штучнік» 

вул. Інтернаціональна, 

(територія Олевської 

гімназії), м. Олевськ, 

Коростенський р-н, 

Житомирська обл.  

527879,00 101484319 

2 Мультифункціональний 

спортивний майданчик 

для заняття ігровими 

видами спорту 

вул. Пушкіна, 24б, м. 

Олевськ, Коростенський р-н, 

Житомирська обл.  

1737992,00 3567 

 

 

 

Секретар ради                                                                       Сергій МЕЛЬНИК 
  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 

  

XІІІ сесія                            VІІI скликання

  

від 07.10.2021 року  

 

Про внесення змін до рішення  

XVIII сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 16.11.2017 року №342  

«Про затвердження переліку майна 

та земельних ділянок Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади» 

 

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

в Україні», з метою ефективного використання майна комунальної власності та 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економічного розвитку, комунальної власності, підприємництва, торгівлі та 

залучення інвестицій, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

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

від 16.11.2017 року № 342 «Про затвердження переліку майна та земельних 

ділянок Олевської міської об’єднаної територіальної громади», шляхом 

доповнення об’єктами нерухомого комунального майна, згідно додатку. 

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 XІІІ сесії Олевської міської 

ради  

VIII скликання від 07.10.2021 року №____ 

 «Про внесення змін до рішення  

XVIII сесії Олевської міської ради  

VII скликання від 16.11.2017 року №342» 

 

Перелік переданих  

об’єктів нерухомості (майно) та земельних ділянок зі спільної власності  

територіальних громад, сіл, селищ, міста району, сільських селищних рад   

№ 

п

/

п 

Перелік об'єктів  Зага

льна 

пло

ща 

(м
2
) 

Адреса Площа 

земельн

ої 

ділянки

, га 

Кадастрови

й номер 

1

. 

Нежитлова 

будівля котельні 

з будівлями та 

спорудами 

(А)  44,3 вул. Шевченка, 14г, с. 

Жубровичі, 

Коростенський р-н, 

Житомирська обл. 

  

Разом: 44,3 

2

. 

Нежитлова 

будівля гаража з 

будівлями та 

спорудами 

 

(А)  160,4 вул. Шевченка, 14д, 

с. Жубровичі, 

Коростенський р-н, 

Житомирська обл. 

 

  

Разом: 160,4 

 

 

Секретар ради                                                                                                       Сергій МЕЛЬНИК  



 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

XIII  сесія                     VІІІ скликання 

 

від 07.10.2021  року 
 

Про внесення доповнень до «Програми забезпечення громадян  

Олевської міської об’єднаної територіальної громади  

життєво необхідними медичними препаратами та виробами  

медичного призначення» на 2020-2022 роки 
 

Розглянувши колективне звернення батьків дітей хворих на спірально-

м’язову атрофію (далі СМА)  від 15.09.2021 року, з метою забезпечення 

громадян Олевської міської об’єднаної територіальної громади життєво 

необхідними препаратами та виробами медичного призначення, відповідно до 

п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року №160 «Про затвердження 

Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами 

для спеціального дієтичного споживання», а також враховуючи висновки та 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести доповнення до «Програми забезпечення громадян Олевської міської 

об’єднаної територіальної громади життєво необхідними медичними 

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

Програма), затвердженої рішенням XLVIII сесії Олевської міської ради VII 

скликання від 19.12.2019 року № 1443 «Про затвердження «Програми 

забезпечення громадян Олевської міської об’єднаної територіальної громади 

життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного 

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

1.1. доповнити розділ ІІІ «Мета Програми» підпунктом: 

- забезпечення хворих на спінальну м’язову атрофію медичними 

препаратами та виробами медичного призначення, які необхідні для 

лікування – Спінраза, Рісдіплам, придбання спеціального лікувального 

харчування «Nestle Resource Junior» та «Nutricia Nutridrink Protein» ; 

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  №  

XIII  сесія                     VІІІ скликання 

 

від 07.10.2021  року 

Про внесення змін та доповнень до  

«Програми підтримки жителів  

Олевської ТГ, що постраждали внаслідок 

Аварії на Чорнобильській АЕС» на 2021-2025 роки 

 

З метою забезпечення соціального захисту населення, відповідно до 

Бюджетного кодексу України, керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, економічного розвитку, 

комунальної власності, підприємництва, торгівлі та залучення інвестицій 

(Катерина СВІТЕЛЬСЬКА), міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до «Програми підтримки жителів Олевської ТГ, що 

постраждали внаслідок Аварії на Чорнобильській АЕС» на 2021-2025 

роки, затвердженої рішенням XI сесії VIII скликання Олевської міської 

ради від 09.09.2021 №519 (далі – Програма): 

- доповнити пункт 5 «Напрями діяльності та заходи Програми» та викласти 

в наступній редакції (додаток 1). 

2. Доповнити Програму додатком 2 «Порядок використання коштів, 

передбачених у бюджеті Олевської міської територіальної громади для 

забезпечення надання високоспеціалізованої  медичної допомоги 

громадянам Олевської ТГ».  

3. Розгляд поданих заяв з документами, які визначені «Порядком 

використання коштів, передбачених у бюджеті Олевської міської 

територіальної громади для забезпечення надання високоспеціалізованої  

медичної допомоги громадянам Олевської ТГ» покласти на комісію 

затверджену  рішенням ІІІ сесії Олевської міської ради VIII скликання від 

04.02.2021 року №101 «Про затвердження Положення «Про порядок 

надання одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям 

Олевської міської територіальної громади» (далі Комісія). 

4. Фінансовому управлінню Олевської міської ради (Катерина Горпиніч) 

забезпечити фінансування заходів, передбачених Програмою.  

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 



 

 

Додаток 1 

до рішення XIIІ сесії Олевської міської ради 

VIII скликання від 07.10.2021 року №___ «Про 

внесення змін та доповнень до «Програми 

підтримки жителів Олевської ТГ, що 

постраждали внаслідок Аварії на 

Чорнобильській АЕС»  на 2021-2025 роки» 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

№ 

п/п 

Перелік заходів 

Програми 

Виконавці Джерела 

фінансува

ння  

Всього 

тис. грн. 

2021 р. 

тис. 

грн. 

2022 р. 

тис. 

грн. 

2023 р. 

тис. 

грн. 

2024 р. 

тис. 

грн. 

2025 р. 

тис. 

грн. 

Очікуваний 

результат 

1. Надання матеріальної 

допомоги на 

лікування, яке 

потребує  

оперативного 

втручання на 

місцевому рівні 

особам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Олевська міська 

рада 

 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

не 

заборонен

і 

законодав

ством 

В 

межах 

фінанс

ових 

можли

востей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

Матеріальна 

підтримка на 

лікування 

чорнобильців 

2. Організація 

перевезення громадян, 

які постраждали 

Олевська міська 

рада 

Міський 

бюджет, 

інші 

В 

межах 

фінанс

В 

межах 

фінансо

В 

межах 

фінансо

В 

межах 

фінансо

В 

межах 

фінансо

В 

межах 

фінансо

Матеріальна 

підтримка на 

оздоровлення 



 

 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи до  

Державного закладу  " 

Український 

спеціалізований 

диспансер 

радіаційного захисту 

населення МОЗ 

України" 

 

джерела 

не 

заборонен

і 

законодав

ством 

ових 

можли

востей 

вих 

можлив

остей 

вих 

можлив

остей 

вих 

можлив

остей 

вих 

можлив

остей 

вих 

можлив

остей 

чорнобильців 

3. Закупівля лікарських 

засобів, виробів 

медичного 

призначення (далі 

Медикаменти) для 

надання 

високоспеціалізованої 

медичної допомоги 

громадянам Олевської 

міської ТГ з 

напрямків: 

- заміна суглобів (за 

виключенням 

медикаментів, 

придбання яких 

Житомирська 

обласна рада, 

Олевська міська 

територіальна 

громада, КНП 

«Обласна 

клінічна лікарня 

ім. О. Ф. 

Гербачевського» 

Житомирської 

обласної ради, 

КНП 

«Житомирський 

обласний 

онкологічний 

Міський 

бюджет, 

інші 

джерела 

не 

заборонен

і 

законодав

ством 

В 

межах 

фінанс

ових 

можли

востей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

В 

межах 

фінансо

вих 

можлив

остей 

Матеріальна 

підтримка на 

лікування 

чорнобильців 



 

 

здійснюється за кошти 

НСЗУ, Міністерства 

охорони здоров’я) ; 

- заміна кришталиків 

(за виключенням 

медикаментів, 

придбання яких 

здійснюється за кошти 

НСЗУ, Міністерства 

охорони здоров’я); 

- стентування 

коронарних артерій (за 

виключенням 

медикаментів, 

придбання яких 

здійснюється за кошти 

НСЗУ, Міністерства 

охорони здоров’я); 

-  лікарські засоби для 

хіміотерапії (при 

відсутності в 

наявності). 

диспансер 

Житомирської 

обласної ради», 

інші заклади 

охорони 

здоров’я 

(надавачі 

медичних 

послуг) 

 

 

 



 

 

         Секретар ради                                                                                                                             Сергій МЕЛЬНИК   
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Додаток 2 

 до рішення XIІI сесії  

Олевської міської ради VIII скликання 

від 07.10.2021 року №   «Про внесення 

змін та доповнень до «Програми 

підтримки жителів Олевської ТГ, що 

постраждали внаслідок Аварії на 

Чорнобильській АЕС» на 2021-2025 

роки»  

 

ПОРЯДОК 

використання коштів, передбачених у бюджеті Олевської міської 

територіальної громади для забезпечення  надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги громадянам Олевської ТГ 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 

бюджеті Олевської міської територіальної громади для виконання «Програми 

підтримки жителів Олевської ТГ, що постраждали внаслідок Аварії на 

Чорнобильській АЕС» на 2021-2025 роки в частині  забезпечення  надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги в КНП «Обласна клінічна лікарня 

ім. О. Ф. Гербачевського Житомирської обласної ради», КНП 

«Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної 

ради» , інших закладах медицини  (далі - бюджетні кошти). 

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є фінансове управління 

Олевської міської ради . 

Одержувачем бюджетних коштів є КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О. 

Ф. Гербачевського Житомирської обласної ради», КНП «Житомирський 

обласний онкологічний диспансер Житомирської обласної ради» інші 

заклади охорони здоров’я, які одержують кошти на виконання заходів 

Програми. 

Фінансування здійснюється з бюджету Олевської міської територіальної 

громади шляхом надання іншої субвенції  Житомирському обласному 

бюджету, іншим бюджетам на підставі рішення Комісії. 

 3. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю лікарських засобів, 

виробів медичного призначення (далі Медикаменти) для надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги громадянам Олевської міської ТГ з 

напрямків: 

- заміна суглобів (за виключенням медикаментів, придбання яких 

здійснюється за кошти НСЗУ, Міністерства охорони здоров’я) ; 

- заміна кришталиків (за виключенням медикаментів, придбання яких 

здійснюється за кошти НСЗУ, Міністерства охорони здоров’я); 
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- стентування коронарних артерій (за виключенням медикаментів, 

придбання яких здійснюється за кошти НСЗУ, Міністерства охорони 

здоров’я); 

-  лікарські засоби для хіміотерапії (при відсутності в наявності). 

4.     Придбання медикаментів визначених пунктом 3 даного Порядку 

здійснюється для надання високоспеціалізованої медичної допомоги 

пільговим категоріям громадян Олевської міської територіальної громади,   а 

саме: 

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 

категорія); 

- особи з інвалідністю щодо яких встановлено причинний зв'язок 

інвалідності з Чорнобильською катастрофою  ( категорія 1). 

5. Рішення щодо фінансування придбання медикаментів для осіб, що 

потребують лікування приймається комісією затвердженою  рішенням ІІІ 

сесії Олевської міської ради VIII скликання від 04.02.2021 року №101 «Про 

затвердження Положення «Про порядок надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Олевської міської територіальної громади».   

6.    КНП « Олевський ЦПМД» забезпечує облік громадян,  які 

потребують медичної допомоги за напрямками визначеними пунктом 4 

даного Порядку та інформування Комісії.  

7.   КНП «Олевський ЦПМД» або КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради здійснюють направлення пацієнтів до КНП «Обласна 

клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського Житомирської обласної ради», 

КНП «Житомирський обласний онкологічний диспансер Житомирської 

обласної ради» тощо (далі- заклади високоспеціалізованої медичної 

допомоги) для проведення  обстеження та отримання Консультативного 

висновку спеціаліста  (ф№028/0). 

8.  Заклади високоспеціалізованої медичної допомоги надають 

Консультативний висновок спеціаліста, в пункті 8 «Рекомендації» якого 

зазначають перелік лікарських засобів, виробів медичного призначення, які 

необхідно придбати (за виключенням медикаментів, придбання яких 

здійснюється за кошти НСЗУ, Міністерства охорони здоров’я), а  лікарських 

засобів для хіміотерапії - при наявності. 

9.  Особи, що відносяться до пільгових категорій громадян визначених 

пунктом 4 даного Порядку подають до Центру надання адміністративних 

послуг Олевської міської ради для подальшої передачі  на розгляд Комісії: 

- Заяву;  

- Консультаційний висновок спеціаліста (форма №028/о) (КНП 

«Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського Житомирської 

обласної ради», КНП «Житомирський обласний онкологічний 

диспансер Житомирської обласної ради» інші заклади медицини); 

- Копію документа (посвідчення), що підтверджує право на пільгу 

визначену пунктом 4 даного порядку; 

- Копію паспорта та ідентифікаційного коду; 
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- Довідку з місця проживання (або фактичного проживання). 

     При поданні копій документів особами  пред’являються оригінали 

документів. 

10. Копія протоколу Комісії з відповідними висновками направляється 

до  закладу охорони здоров’я, що є підставою для закупівлі лікарських 

засобів, виробів медичного призначення  закладом для надання 

високоспеціалізованої медичної допомоги визначеним особам з напрямків 

передбачених даним Порядком. 

11.  Після надання високоспеціалізованої медичної допомоги заклад 

охорони здоров’я надає звіт про використання коштів бюджету Олевської 

міської територіальної громади з зазначенням напрямків використання 

коштів та переліку осіб, які отримали допомогу. 

12. Контроль за цільовим використанням коштів несуть розпорядники 

бюджетних коштів відповідно до діючого законодавства. 

 

 

 

Секретар ради                              Сергій МЕЛЬНИК  
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      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

      ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про затвердження акту комісії з прийому-передачі 

проведених поліпшень орендованих житлових 

приміщень  комунальної власності Олевської міської ТГ 

по пров.Промисловий,8 кв.1, м. Олевськ, Житомирської області 

 

Розглянувши звернення гр. *****, проживає по пров. *****,8 кв.1, м. 

Олевськ, Коростенського району, Житомирської області, враховуючи 

рішення IX сесії Олевської міської ради VIII скликання «Про надання 

дозволу на проведення поліпшення орендованого майна по пров. 

Промисловий,8 кв.1, м.Олевськ, Житомирської області» від 08.07.2021 року 

№404, відповідно до Цивільного кодексу України,  ст.21, ст.26 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 26, ч.5 ст.60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити акт комісії з прийому-передачі проведених поліпшень 

орендованих житлових приміщень  комунальної власності Олевської міської 

територіальної громади від 28.07.2021 року про проведені поліпшення 

орендованого майна по пров.Промисловий,8 кв.1, м. Олевськ, Житомирської 

області. 

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

питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності, 

підприємства, торгівлі та залучення інвестицій. 

 

 

Міський голова          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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      ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

      ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія                      VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про затвердження Програми створення та 

забезпечення функціонування системи 

збирання та утилізації побутових хімічних 

джерел струму на території Олевської територіальної 

громади  на 2021-2025 роки  

 

Керуючись п. 22 статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою запобігання негативного впливу 

небезпечних відходів на здоров’я людей і навколишнє природне середовище, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму створення та забезпечення функціонування системи 

збирання та утилізації побутових хімічних джерел струму (батарейок, 

портативних акумуляторів, тощо) на території Олевської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки. (Додаток 1). 

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

питань житлово-комунального господарства та інфраструктури в місті. 

 

3.Фінансовому управлінню Олевської міської ради забезпечити фінансування 

заходів, передбачених Програмою 

  

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додаток 1 

до рішення ХІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 07.10.2021 № 

«Про затвердження Програми створення 

та забезпечення функціонування системи 

збирання та утилізації побутових 

хімічних джерел струму на території 

Олевської територіальної громади на 

2021-2025 роки» 

 

 

ПРОГРАМА  

створення та забезпечення функціонування системи збирання та утилізації 

побутових хімічних джерел струму (батарейок, портативних акумуляторів, 

тощо) на території Олевської міської територіальної громади на  

2021-2025 роки  

 

1 Ініціатор розроблення програми  Олевська міська рада 

2 Розробник програми Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

інфраструктури 

3 Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ житлово-комунального 

господарства, благоустрою та 

інфраструктури, фінансове 

управління, відділ освіти. 

4 Головний розпорядник коштів Олевська міська рада 

5 Термін реалізації Програми 2021-2025 р 

6 Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми 

Міський бюджет, обласний 

бюджет, інші джерела не 

заборонені законодавством 

6 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

 

1.Загальні положення . 

 

Програма створення та забезпечення функціонування системи збирання 

та утилізації побутових хімічних джерел струму (батарейок, портативних 

акумуляторів, тощо) на території Олевської міської територіальної громади 

на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про відходи", інших 

законодавчих та нормативних актів у сфері поводження з побутовими 

відходами.  

Проблема відходів на території Олевської міської територіальної 

громади має розглядатися як один із визначальних факторів екологічної 
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безпеки, а в плані вибору пріоритетів виходити з оцінки як ресурсного 

джерела, так і екологічно небезпечного чинника. 

Узагальнення досвіду управління відходами дозволяє визначити, що 

використання відходів як вторинних ресурсів є довгостроковою стратегією 

економічного розвитку, яка спрямовується на розширення ресурсного 

потенціалу відходів і одночасно на підвищення інтегральної еколого 

економічної ефективності їх використання. 

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

  Одним із джерел забруднення довкілля є побутові хімічні джерела 

струму (батарейки, портативні акумулятори, тощо). 

  Відпрацьовані побутові хімічні джерела струму вже давно визнані 

ключовою проблемою сьогодення через стрімке зростання їхньої кількості та 

істотну загрозу для довкілля і здоров'я людей. Токсичні речовини, що 

містяться у цих відходах, забруднюють ґрунти та природні води, а ті, у свою 

чергу, передають їх рослинам, а відтак і тваринам. А вже токсичні речовини з 

м'яса і рослин перекочовують до організму людини, спричиняючи його 

отруєння. 

 Зовнішня оболонка звичайної батарейки руйнується приблизно за 

десять років, а її вміст вражає 20 м² землі або 400 літрів води. 

 Система збирання цих відходів, що утворюються на території 

Олевської територіальної громади відсутня, в результаті чого зазначені 

відходи розпорошуються на території громади або попадають на 

сміттєзвалювальний полігон у складі побутових відходів та є джерелом 

забруднення довкілля. 

 На сміттєзвалювальному полігоні побутові хімічні джерела струму 

руйнуються, внаслідок чого хімічні елементи, присутні в їхньому складі, 

випаровуються та вимиваються в навколишнє середовище. Токсичні 

речовини переносяться повітряними потоками і випадають на землю, інколи 

неподалік від первинного джерела, а подеколи дуже далеко від нього, 

проникаючи глибоко в грунт і воду. 

 В той же час, ці відходи є не тільки забруднювачами навколишнього 

природного середовища, але і є носіями корисних компонентів і можуть 

виступати як вторинні матеріальні ресурси. Утилізація побутових хімічних 

джерел струму це економічно вигідний та екологічно необхідний процес. 

 

3.Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її 

розв’язання програмним методом 

 

Недостатня увага з боку держави до вирішення проблеми поводження з 

побутовими хімічними джерелами струму сприяє збільшенню забруднення 

повітря, водних та земельних ресурсів, призводить до незворотних процесів у 

навколишньому середовищі та здоров'ї людей 
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Основними причинами виникнення проблеми поводження з 

відпрацьованими побутовими хімічними джерелами струму на території 

Олевської міської територіальної громади: 

- обсяги утворення відходів; 

- відсутність системи роздільного збирання цих відходів та низька 

інвестиційна привабливість цієї сфери; 

-  відсутність потужностей з утилізації цих відходів; 

- відсутність доступної інформації щодо впливу цих відходів на 

довкілля та здоров'я населення (соціальна реклама,освітні заходи, тощо); 

- неспроможність суб’єктів господарської діяльності протягом багатьох 

років самостійно створити і впровадити стабільну і розгалужену систему 

збирання і утилізації відходів; 

- відсутність координації дій у цій сфері не дозволяє концентрувати 

матеріальні, фінансові, інтелектуальні та інші ресурси на вирішення 

проблемних питань; 

- відсутня система обліку та аналізу інформації в цій сфері, місцеві 

нормативно правові акти не забезпечують вирішенню даної проблеми, 

відсутні організаційно-економічні механізми щодо забезпечення збирання та 

залучення цих відходів у господарський обіг, тощо; 

- відсутність програмних та інших документів спрямованих на 

вирішення даної проблеми; 

 - місця та об’єкти розміщення побутових відходів не забезпечують 

запобігання негативної дії відпрацьованих побутових хімічних джерел 

струму на навколишнє природне середовище. 

Відпрацьовані побутові хімічні джерела струму, що утворюються в 

житловому секторі є складовими побутових відходів та згідно з чинним 

законодавством відносяться, до небезпечних.  

Відповідно до статті 31-1 Закону України «Про відходи» небезпечні 

відходи у складі побутових відходів повинні збиратися окремо від інших 

видів побутових відходів, а також мають відокремлюватись на етапі збирання 

чи сортування та передаватись спеціалізованим підприємствам, що одержали 

ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними 

відходами. 

Згідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» до виключної компетенції місцевих рад відноситься вирішення 

питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до 

законодавства. 

Стаття 21 Закону України «Про відходи» також окреслює 

повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з 

відходами. 

Таким чином, практично усі функції щодо регулювання відносин у 

сфері поводження з відходами, в тому числі з небезпечними побутовими 

відходами, відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування, 

але нажаль ці норми законодавства в частині поводження з небезпечними 

побутовими відходами не виконуються. 
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Ураховуючи якісно-кількісні характеристики цих відходів, практику 

використання, низьку інвестиційну привабливість сфери збирання, техніко-

технологічні можливості, економічну доцільність, екологічну небезпеку, 

соціальну значимість, а також неможливість розв’язання проблеми 

поводження з цими відходами без втручання органів місцевого 

самоврядування, концентрації фінансових ресурсів, зусиль органів 

виконавчої влади, громадськості для досягнення відповідних результатів, 

виникає необхідність цільового регулювання та програмного забезпечення 

цієї сфери. 

Програма створення та забезпечення функціонування системи збирання 

та утилізації побутових хімічних джерел струму хімічні (батарейок, 

портативних акумуляторів, тощо) на території Олевської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) спрямована на 

виконання плану дій з охорони навколишнього природного середовища. 
 

4.Мета та основні завдання програми 

 

Головною метою Програми є запобігання негативного впливу 

відпрацьованих побутових хімічних джерел струму на здоров'я людини і 

навколишнє природне середовище, а також створення ефективної системи їх 

збирання, збільшення обсягів використання цих відходів як матеріальних 

ресурсів. 

 Досягнення зазначеної мети передбачає: 

 - створення ефективної системи роздільного збирання та 

транспортування відпрацьованих побутових хімічних джерел струму; 

 - створення системи моніторингу, інформування населення та інших 

зацікавлених суб’єктів про ситуацію у цій сфері; 
 

5. Шляхи і способи розв’язання проблеми 

 

 Вирішення проблеми поводження з відпрацьованими побутовими 

хімічними джерелами струму передбачає концентрацію і спрямування 

фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів на пріоритетні 

завдання і заходи з ресурсозбереження та зменшення негативного впливу 

відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей. 

 Виконання Програми передбачає: 

 - організацію об’єктів тимчасового зберігання відходів та їх постачання 

на утилізацію; 

 - створення системи моніторингу у сфері поводження з відповідними 

видами відходів; 

 - проведення рекламно освітніх заходів стосовно поводження з 

відповідними видами відходів; 

- охоплення системою збирання відпрацьованих побутових хімічних 

джерел струму із усієї території міста;  
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Всі заходи повинні забезпечувати максимальну вигоду щодо 

зменшення негативного впливу на довкілля, екологічна вигода повинна бути 

підкріплена економічною. 

 Для реалізації заходів програми передбачається залучення коштів з 

місцевого бюджету.  

Реалізація програмних заходів передбачає залучення до їх виконання 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

  

 

 

Секретар ради        Сергій МЕЛЬНИК 
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6. Заходи програми 

  

№ Найменування заходів Термін 

впровадження,

рік 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовна 

вартість  

Очікувані результати Виконавці 

Почат

ок 

Закінч

ення 

1. Організація пунктів із 

збирання відпрацьованих 

хімічних джерел струму 

2021 2025 Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Забезпечення збирання та 

транспортування відпрацьованих 

побутових хімічних джерел 

струму. Запобігання надходження 

в навколишнє природне 

середовище небезпечних речовин 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, благоустрою 

та цивільного захисту 

населення 

2. Організація та 

забезпечення 

транспортування 

відпрацьованих побутових 

джерел струму в місця 

зберігання. 

2021 2025 Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Забезпечення зберігання 

відпрацьованих хімічних джерел 

струму. Транспортування хімічних 

джерел струму в місця зберігання.  

Відділ житлово-

комунального 

господарства, благоустрою 

та цивільного захисту 

населення 

3. Організація об`єктів 

тимчасового зберігання 

відпрацьованих побутових 

хімічних джерел струму та 

забезпечення їх постачання 

на утилізацію. 

2021 2025 Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Забезпечення зберігання 

відпрацьованих хімічних джерел 

струму, їх постачання на 

утилізацію 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, благоустрою 

та цивільного захисту 

населення 

4. Інформування населення 

стосовно поводження з 

відпрацьованими 

побутовими хімічними 

джерелами струму 

2021 2025 Міський 

бюджет, інші 

джерела не 

заборонені 

законодавством 

В межах 

фінансових 

можливостей 

Залучення населення міста до 

вирішення проблеми поводження з 

відпрацьованими побутовими 

хімічними джерелами струму 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, благоустрою 

та цивільного захисту 

населення 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ № 

ХІІІ сесія                                                                                         VIII скликання 

від 07.10.2021 року 

Про внесення змін у рішення XLV сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання 

від 18.09.2019 року №1304 «Про припинення 

права постійного користування та передачу 

земельної ділянки комунальної власності 

у державну власність» 

 

Розглянувши звернення Коростенської районної державної 

адміністрації Житомирської області про внесення змін у рішення XLV сесії 

Олевської міської ради VІІ скликання від 18.09.2019 року №1304 «Про 

припинення права постійного користування та передачу земельної ділянки 

комунальної власності у державну власність», керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 96, 

116, 118, 119, 120, 121 та п. 7 Х Розділу Перехідних положень Земельного 

кодексу України, ст. 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: 

1. Внести зміни у рішення XLV сесії Олевської міської ради VІІ скликання 

від 18.09.2019 року №1304 «Про припинення права постійного користування 

та передачу земельної ділянки комунальної власності у державну власність», 

а саме у пункті 2 даного рішення слова «ОЛЕВСЬКІЙ РАЙОННІЙ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ» замінити на 

слова «КОРОСТЕНСЬКІЙ РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ».  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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  №  

ХІІІ сесія                                 VІІI скликання 

 

від 07.10.2021 року  

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної 

власності з метою встановлення 

цільового призначення та виду 

використання 

  

 Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою встановлення цільового призначення та виду 

використання, 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 

комунальної власності, загальною площею 20,3296 га, кадастровий номер 

1824486000:09:000:0520, з метою встановлення цільового призначення та 

виду використання – для ведення особистого селянського господарства (Код 

01.03 за КВЦПЗ), яка розташована на території Олевської міської ради 

Житомирської області за межами населених пунктів Радовельського 

старостинського округу, розробник ФОП МАТЮЩЕНКО С.В. 

2. 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 

РІШЕННЯ № 

ХІІІ сесія                                                                                         VIII скликання 

від 07.10.2021 року 

Про внесення змін у рішення  

сесій Олевської міської ради 

 

Розглянувши заяви: 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 93, с. Варварівка,  

Коростенського району, Житомирської області про внесення змін у рішення 

LХ 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. *****, 75, с. Кишин, Коростенскього 

району, Житомирської області про внесення змін у рішення VІІ сесії 

Олевської міської ради VІІІ скликання від 28.04.2021 року № 305 «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»; 

та з метою виправлення технічної помилки: 

-  у рішенні ХI сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 09.09.2021 

року № 541 «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»; 

- у рішенні ХІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання від 09.09.2021 

року №526 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності»; 
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- у рішенні VІІІ сесії VІІI скликання від 04.06.2021 року № 362 «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 

передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток(паїв) 

на території Олевської міської ради», 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: 

1.  Доповнити рішення LХ 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» п. 26, а саме: «26. Виділити власнику земельної частки (паю)  

*****в натурі  земельну ділянку (рілля) площею 1,1785 га, кадастровий 

номер 1824486200:06:000:0483»; 

1.1. Пункти  26, 27,  рішення  LХ сесії Олевської міської ради  VII скликання 

від 22.10.2020 року № 1831 вважати пунктами 27, 28; 

2. Доповнити пункт 23 рішення VІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 28.04.2021 року № 305 «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» у новій редакції, а саме: «23. Виділити власнику земельної частки 

(паю) *****в натурі земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,3103 га, 

кадастровий номер 1824484000:08:000:0817, земельну ділянку (рілля) 

площею 1,1935 га, кадастровий номер 1824484000:08:000:0904;» 

3. Внести зміни у рішення ХI сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 09.09.2021 року № 541  «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 
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сільськогосподарського виробництва та виділення в натурі земельних 

ділянок», а саме: після слів «Розглянувши заяви: - Ковальчук Ніни 

Адамівни,..» змінити на: «Розглянувши заяви: - Ковальчук Ніни 

Миколаївни,». Далі за текстом. 

 4. Внести зміни у рішення ХІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 09.09.2021 року №526 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної 

власності» , а саме:  пункт 1 після слів «загальною площею 9,4438 га» 

доповнити словами «цільове призначення – землі запасу (Код 16.00 за 

КВЦПЗ)». 

5. Внести зміни у рішення VІІІ сесії Олевської міської ради VІІI 

скликання від 04.06.2021 року № 362 «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) з метою передачі в оренду нерозподілених 

(невитребуваних) земельних часток(паїв) на території Олевської міської 

ради», а саме: 

- у пункті 2 цифри «123,8217» замінити на цифри «124,0916»; 

- у додатку 2 до даного рішення пункти 81,82, 97-147 та пункт «ВСЬОГО» 

викласти у новій редакції: 
81 247 0,5800 сіножаті 

82 249 0,5685 сіножаті 

97 282 0,5684 сіножаті 

98 283 0,5808 сіножаті 

99 291 0,5360 сіножаті 

100 292 0,5360 сіножаті 

101 305 0,6359 сіножаті 

102 303 0,6186 сіножаті 

103 295 0,6904 сіножаті 

104 318 0,6994 сіножаті 

105 324 0,7537 сіножаті 

106 329 0,5911 сіножаті 

107 337 0,7537 сіножаті 

108 338 0,7533 сіножаті 

109 341 0,7014 сіножаті 
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110 342 0,7537 сіножаті 

111 343 0,7537 сіножаті 

112 344 0,7538 сіножаті 

113 345 0,7540 сіножаті 

114 346 0,7541 сіножаті 

115 376 0,7537 сіножаті 

116 377 0,7537 сіножаті 

117 378 0,7537 сіножаті 

118 379 0,7537 сіножаті 

119 380 0,7537 сіножаті 

120 347 0,7538 сіножаті 

121 348 0,7537 сіножаті 

122 349 0,7537 сіножаті 

123 350 0,7537 сіножаті 

124 351-1 

351-2 

0,6216 

0,1321 

сіножаті 

сіножаті 

125 352 0,7537 сіножаті 

126 353 0,7530 сіножаті 

127 354 0,7537 сіножаті 

128 355 0,7537 сіножаті 

129 356 0,7537 сіножаті 

130 357 0,7537 сіножаті 

131 358 0,7537 сіножаті 

132 359 0,7538 сіножаті 

133 360 0,7539 сіножаті 

134 361 0,7537 сіножаті 

135 362 0,7538 сіножаті 
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136 363 0,7537 сіножаті 

137 364 0,7537 сіножаті 

138 365 0,7537 сіножаті 

139 366-1 

366-2 

0,4493 

0,3045 

сіножаті 

сіножаті 

140 367 0,6606 сіножаті 

141 368 0,5382 сіножаті 

142 370 0,5543 сіножаті 

143 371 0,5824 сіножаті 

144 372 0,5508 сіножаті 

145 373 0,6957 сіножаті 

146 374 0,7538 сіножаті 

147 375 0,7537 сіножаті 

ВСЬОГО 124,0916  

                         

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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  №  

ХІІІ сесія            VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 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: 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 4, с.Олександрівка, 

Чернігівського району, Чернігівської області; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 1, с.Забороче, Коростенського 

району, Житомирської області; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 8, с. Покровське, 

Коростенський район, Житомирська область, керуючись пунктами 

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

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

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

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

місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновок постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

реформованого КСП «Україна» на території Олевської міської територіальної 

громади Житомирської області; за межами населених пунктів (додатковий 

список додається). 

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

між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

реформованого КСП «Кишинський» на території Олевської міської 
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територіальної громади Житомирської області; за межами населених пунктів 

(додатковий список додається). 

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

між власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) 

реформованого КСП «Червоний партизан» на території Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області; за межами населених пунктів 

(додатковий список додається). 

4. 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. 

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

ділянку (рілля) площею 1,1134 га, кадастровий номер 

1824487200:12:000:0495, земельну ділянку (кормові угіддя) площею 1,1893 

га, кадастровий номер 1824487200:10:000:0200; 

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

ділянку (рілля) площею 1,0838 га, кадастровий номер 

1824484000:13:000:0581, земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,3581 

га, кадастровий номер 1824484000:05:000:0179; 

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

ділянку (рілля) площею 0,6468 га, кадастровий номер 

1824484400:05:000:1056, земельну ділянку (кормові угіддя) площею 0,5820 

га, кадастровий номер 1824484400:05:000:1115; 

8. Рекомендувати громадянам здійснити державну реєстрацію речового 

права на земельну ділянку згідно законодавства. 

9. 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. 

10. 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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Додатковий список 

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

на території Олевської міської територіальної громади Житомирської області 

№ 

п/

п 

Прізвище,  

ім’я, 

по батькові 

Дата 

народження 

Місце проживання Серія  

№ 

паспорта 

Дата 

видачі 

паспорта 

Ідентифікаційний 

код 

Номер 

сертифікату 

№ 

паю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

***** ЖТ 

0283780 

рілл

я – 

438, 

кор

мові 

угід

дя - 

305 

 

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 

0281773 

рілля – 

407, 

кормо

ві 

угіддя 

- 26 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 

 

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

* 

***** ЖТ 

0190979 

Рілля- 

126, 

кормо

ві 

угіддя 

- 642 

 

Начальник відділу землекористування      Микола САМЧЕНКО 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 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. *****,  54, с. Кам’янка, Коростенський  

район, Житомирська область; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 46-В, кв. 16, м. Коростень, 

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 0,8197  га на території Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області, яка розроблена ФОП 

МАТЮЩЕНКО С,В.; 

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

ділянку загальною площею 0,8197 га  (рілля), кадастровий номер 

1824483600:03:000:0096; 

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

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (Код 01.01 за 

КВЦПЗ) загальною площею 1,3472 га на території Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області, яка розроблена ПП 

«АНДВОЛ»; 
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2.1. Виділити власнику земельної частки (паю) *****  в натурі  земельні 

ділянки загальною площею 1,3472 га,  у т.ч. земельна ділянка (рілля) площею 

0,9201 га, кадастровий номер 1824482800:08:000:0213, земельна ділянка 

(пасовища) площею 0,4271 га, кадастровий номер 1824482800:09:000:0439; 

3. Відмітити, що приступати до використання земельних ділянок до 

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

посвідчує право на них та державної реєстрації забороняється. 

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

за достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО).  

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА          

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ             
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія                      VІІI скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо поділу земельних ділянок 

комунальної власності  

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності, 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, розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту 

с. Стовпинка), загальною площею 11,2545 га, кадастровий номер 

1824486400:03:000:0048 на дві земельних ділянки, згідно додатку №1 

(розробник ПП «АНДВОЛ»). 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності, розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського округу), загальною площею 7,4470 га, 

кадастровий номер 1824484000:07:000:0236 на тринадцять земельних 

ділянок, згідно додатку №2 (розробник ПП «АНДВОЛ»). 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності, розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населених пунктів 

Лопатицького старостинського округу), загальною площею 7,4470 га, 

кадастровий номер 1824485300:05:000:0802 на п’ять  земельних ділянок, 

згідно додатку №3 (розробник ПП «АНДВОЛ»). 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності, розташованої на території 

Олевської міської ради Житомирської області (за межами населеного пункту 
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с. Кам’янка), загальною площею 7,4470 га, кадастровий номер 

1824485300:05:000:0802 на двадцять п’ять  земельних ділянок, згідно додатку 

№4 (розробник ПП «АНДВОЛ»). 

5. Олевській міській раді зареєструвати право власності стосовно 

новостворених земельних ділянок, відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

6. Олевська міська рада та її виконавчі органи не несуть 

відповідальності за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених 

документацією із землеустрою. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та 

землекористування (Павло НАЛАПКО). 

 

 

 

  

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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Додаток 1 

до рішення ХІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 07.10.2021 року 

№ «Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок комунальної 

власності» 

 

 

№ 

з/п 

Номер 

земельної 

ділянки 

Місце розташування земельної 

ділянки 

КВЦПЗ Кадастровий номер Площа, 

га 

1 1 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Стовпинка) 

16.00 1824486400:09:000:0200 2,8000 

2 2 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Стовпинка) 

16.00 1824486400:09:000:0201 8,4545 

 

 

 

Начальник відділу землекористування                                          Микола САМЧЕНКО 

 

 

 
Додаток 2 

до рішення ХІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 07.10.2021 року 

№ «Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок комунальної 

власності» 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

земельної 

ділянки 

Місце розташування земельної 

ділянки 

КВЦПЗ Кадастровий номер Площа, 

га 

1 1 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0258 0,5596 

2 2 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0257 0,1810 

3 3 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0252 0,4449 

4 4 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0260 0,1393 
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5 5 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0261 0,1087 

6 6 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0263 0,2306 

7 7 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0253 0,1327 

8 8 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0254 0,0617 

9 9 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0259 0,0728 

10 10 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0255 0,2332 

11 11 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0256 0,0784 

12 12 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0264 1,8358 

13 13 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Кишинського старостинського 

округу) 

16.00 1824484000:07:000:0262 3,3683 
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Додаток 3 

до рішення ХІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 07.10.2021 року 

№ «Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок комунальної 

власності» 

 

 

№ 

з/п 

Номер 

земельної 

ділянки 

Місце розташування земельної 

ділянки 

КВЦПЗ Кадастровий номер Площа, 

га 

1 1 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Лопатицького старостинського 

округу) 

17.00 1824485300:05:000:0814 0,3718 

2 2 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Лопатицького старостинського 

округу) 

17.00 1824485300:05:000:0811 0,1457 

3 3 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Лопатицького старостинського 

округу) 

17.00 1824485300:05:000:0815 0,2567 

4 4 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Лопатицького старостинського 

округу) 

17.00 1824485300:05:000:0813 0,3266 

5 5 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населених пунктів 

Лопатицького старостинського 

округу) 

17.00 1824485300:05:000:0812 0,4486 
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Додаток №4 

до рішення ХІІІ сесії Олевської міської 

ради VІІІ скликання від 07.10.2021 року 

№ «Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок комунальної 

власності» 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

земельної 

ділянки 

Місце розташування земельної 

ділянки 

КВЦПЗ Кадастровий номер Площа, 

га 

1 1 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0138 1,0000 

2 2 Олевська міська рада 

Житомирської області  

16.00 1824483600:02:000:0139 1,0000 
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(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

3 3 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0158 1,0000 

4 4 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0136 1,0000 

5 5 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0156 1,0000 

6 6 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0154 1,0000 

7 7 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0152 1,0000 

8 8 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0150 1,0000 

9 9 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0147 1,0000 

10 10 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0144 1,0000 

11 11 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0145 1,0000 

12 12 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0142 1,0000 

13 13 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0137 1,0000 

14 14 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0160 1,0000 

15 15 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0159 1,0000 

16 16 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0157 1,0000 

17 17 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0155 1,0000 
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18 18 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0153 1,0000 

19 19 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0151 1,0000 

20 20 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0149 1,0000 

21 21 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0148 1,0000 

22 22 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0143 1,0000 

23 23 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0146 1,0000 

24 24 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0141 0,8761 

25 25 Олевська міська рада 

Житомирської області  

(за межами населеного пункту 

с. Кам’янка ) 

16.00 1824483600:02:000:0140 0,8762 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

 

ХІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

звітів про експертну грошову оцінку 

земельних ділянок комунальної власності  

 

Розглянувши заяву ОЛЕВСЬКЕ МІСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО, 

код ЄДРПОУ 05291968, зареєстрованого за адресою: вул. Володимирська, 3, 

м. Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл. про надання дозволу на 

виготовлення звітів про експертну грошову оцінку на земельні ділянки 

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 ОЛЕВСЬКЕ МІСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО на 

виготовлення звітів: 

-  з експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної 

власності несільськогосподарського призначення, загальною площею 0,0221 

га, кадастровий номер 1824487201:09:003:0056, з метою надання у власність 

шляхом викупу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. А. Левчука, 25, с. Тепениця, 

Коростенський район, Житомирська область. 

- з експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної 

власності несільськогосподарського  призначення, загальною площею 0,0118 

га, кадастровий номер 1824487203:16:001:0008, з метою надання у власність 

шляхом викупу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. Центральна, 27, с. Обище, 

Коростенський район, Житомирська область. 

-  з експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної 

власності несільськогосподарського  призначення, загальною площею 0,0373 

га, кадастровий номер 1824482401:04:001:0029, з метою надання у власність 

шляхом викупу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 
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03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. Княгині Ольги, 15, с. 

Замисловичі, Коростенський район, Житомирська область. 

- з експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності 

несільськогосподарського призначення, загальною площею 0,0119 га, 

кадастровий номер 1824487205:16:005:0048, з метою надання у власність 

шляхом викупу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ)  розташованої за адресою: вул. Лісова, 18, с. Хмелівка, 

Коростенський район, Житомирська область. 

 

2. 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  №  

 

ХІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про затвердження проєкту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

з метою передачі у користування  

на умовах оренди 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 15, м. 

Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської обл., керуючись  ст. 12, 92, 93, 

95, 96, 120, 122, 123, 124, 141, Земельного кодексу України, ст. ст. 8, 20, 22, 

25, 50, 51 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про оренду 

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

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань містобудування, 

архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(Код 03.07 за КВЦПЗ) з метою передачі її в користування на умовах  оренди, 

загальною  площею  0,0083  га, розташованої за адресою: вул. *****, 2-Б, м. 

Олевськ, Коростенський район, Житомирська область, кадастровий номер 

1824455100:01:023:0038, розробник ФОП Матющенко С.В. 

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

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (Код 

03.07 за КВЦПЗ).   

3. ***** в місячний термін укласти та зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

5. У разі закінчення терміну користування земельною ділянкою, повернути 

дану земельну ділянку у відання міської ради у стані придатному для 

подальшого її використання за призначенням або звернутись до Олевської 
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міської ради не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення договору оренди 

землі щодо його поновлення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 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  №  

ХІІІ сесія                    VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок, 

з метою зміни цільового призначення  

 

Розглянувши заяви: 

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

Коростенського р-ну, Житомирської обл; 

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

Коростенського р-ну, Житомирської обл; 

- ФОП *****, проживає за адресою: вул. *****, 61, с. Зубковичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ФОП *****, проживає за адресою: вул. *****, 61, с. Зубковичі, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- ФОП *****, проживає за адресою: вул. *****, 12Г, м. Житомир та 

надані документи, керуючись ст. 12, 20, 95, 96, 120, 122, 123, 141,186 

Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51 Закону України 

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

самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, 

міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити ФОП *****, проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, загальною площею 0,3995 га, кадастровий 

номер 1824455100:02:002:0026, з метою зміни цільового призначення  з коду 

КВЦПЗ 03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови на код КВЦПЗ 11.02 – для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, з метою передачі у 

користування на умовах оренди, розташованої за адресою: пров. 
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Московський, 11, м. Олевськ, Коростенський р-н, Житомирська обл., 

розробник ПП «АНДВОЛ». 

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (Код 11.02 за КВЦПЗ). 

1.2. ФОП ***** укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

комунальної власності, загальною площею 0,2200 га, кадастровий номер 

1824455100:02:002:0027, з метою зміни цільового призначення її  з коду 

КВЦПЗ 03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови на код КВЦПЗ 03.07 – для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, з метою передачі у користування на 

умовах оренди, розташованої за адресою: пров. *****, 11, м. Олевськ, 

Коростенський р-н, Житомирська обл., розробник ПП «АНДВОЛ». 

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

оцінки земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (Код 03.07 за КВЦПЗ). 

2.2. ***** укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

3. Затвердити ФОП *****, проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, загальною площею 0,2381 га, кадастровий 

номер 1824484000:07:000:0246, з метою зміни цільового призначення з коду 

КВЦПЗ 16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 11.03 – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств, з метою передачі у користування на 

умовах оренди, розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населеного пункту с. Кишин), розробник 

ПП «АНДВОЛ». 

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 

11.03 за КВЦПЗ). 

3.2. ФОП ***** укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4. Затвердити ФОП *****, проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, загальною площею 0,1416 га, кадастровий 

номер 1824484000:07:000:0249, з метою зміни цільового призначення з коду 

КВЦПЗ 16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 11.03 – для розміщення та 
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експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств, з метою передачі у користування на 

умовах оренди, розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населеного пункту с. Кишин), розробник 

ПП «АНДВОЛ». 

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 

11.03 за КВЦПЗ). 

4.2. ФОП ***** укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

5. Затвердити ФОП *****, проєкт землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності, загальною площею 0,9000 га, кадастровий 

номер 1824487200:08:000:0243, з метою зміни цільового призначення з коду 

КВЦПЗ 16.00. – землі запасу на код КВЦПЗ 11.03 – для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

будівельних організацій та підприємств, з метою передачі у користування на 

умовах оренди, розташованої на території Олевської міської ради 

Житомирської області (за межами населеного пункту с. Тепениця), 

розробник ПП «АНДВОЛ». 

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

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (Код 

11.03 за КВЦПЗ). 

5.2. ФОП ***** укласти та зареєструвати договір оренди земельної ділянки, 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктами 

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  №  

ХІІІ сесія                    VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок  

комунальної власності, з метою зміни цільового  

призначення та передачі безоплатно у власність  

для ведення особистого селянського господарства 
 

Розглянувши заяви: 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 16, с. Тепениця, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 38, м. Олевськ, 

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 16.00 – землі запасу 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 земельні ділянки. 

4. Попередити громадян, згідно додатку,  про заборону використання 

земельних ділянок до реєстрації права власності та зміни цільового 

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

достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених проєктом землеустрою. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  
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Додаток  

до рішення ХІІІ сесії Олевської міської 

ради  VІІІ скликання від 07.10.2021 року 

№  «Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, з метою зміни цільового 

призначення та передачі безоплатно у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства» 

 

СПИСОК 
громадян, яким затверджено проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою зміни цільового призначення їх з коду 16.00 за КВЦПЗ  на код 01.03 за КВЦПЗ. 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Кадастровий номер 

1 2 3 4 5 6 

1 ***** ***** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами Тепеницького 

старостинського округу  

2,0000 1824487200:10:000:0500 

2 ***** ***** на території Олевської міської 

ради Житомирської області за 

межами Руднє-Бистрянського 

старостинського округу  

0,5000 1824486200:04:000:0890 

 

 

 

Начальник відділу землекористування                                                   Микола САМЧЕНКО  
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія                         VІІІ скликання 

 

від 07.10.2021 року 

 

Про затвердження звіту про експертну  

грошову оцінку земельної ділянки  

комунальної власності 

 

Розглянувши заяву *****, проживає за адресою: вул. *****, 25, с. 

Лопатичі, Коростенського р-ну, Житомирської обл. про затвердження звіту 

про експертну грошову оцінку земельної ділянки, керуючись 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», 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 0,1368 га, кадастровий номер 1824485301:03:033:0005, 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. *****, 61-Г, с. Лопатичі, Коростенський район, 

Житомирська область, з метою продажу (викупу) в сумі 49 864 грн. 00 коп. 

(сорок дев’ять тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 00 копійок) (без ПДВ). 

Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 36,45 грн. (тридцять шість 

гривень 45 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. *****, 61-Г, с. 

Лопатичі, Коростенський район, Житомирська область, кадастровий номер 

1824485301:03:033:0005, між Олевською міською радою та *****,  за ціною 

49 864 грн. 00 коп. (сорок дев’ять тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 00 

копійок) (без ПДВ). Вартість 1 кв.м. земельної ділянки становить: 36,45 грн. 

(тридцять шість гривень 45 коп.) (без ПДВ). 
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3. Припинити дію Договору оренди землі від 18.11.2013 року укладеного з 

***** стосовно земельної ділянки комунальної власності, кадастровий номер 

1824485301:03:033:0005, загальною площею 0,1368 га, розташованої за 

адресою: вул. *****, 61-Г, с. Лопатичі, Коростенський район, Житомирська 

область. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

Міський голова                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
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ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 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: 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 27, с. Кам’янка, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл.; 

- *****, проживає за адресою: вул. *****, 26, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки комунальної 

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

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  керуючись ст. 

144 Конституції України, ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 55 Закону України «Про 

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

Україні» та враховуючи висновок постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної 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. 
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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.  

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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Додаток 
до рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання від 07.10.2021 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, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння 

житлового 

будинку, 

господарсько

го   будівель 

і  споруд, га 

1 2 3 4 5 6 

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

2 ***** ***** ***** 0,1000 0,1000 

 

 

Начальник відділу землекористування                                      Микола 

САМЧЕНКО   



ПРОЄКТ 

 

 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 
   

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки комунальної власності  

в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва  

і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
 

Розглянувши заяви громадян 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), керуючись ст. 8, 20, 

22, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні та  враховуючи висновок постійної комісії з питань 

містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (Код 02.01 за КВЦПЗ). 

2. Надати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, в місячний термін 

зареєструвати право власності на земельну ділянку. 

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

за достовірність та якість технічної документації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



ПРОЄКТ 

 

                                                                                                   Додаток 

до рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ 

скликання  від  07.10.2021 року  №   «Про 

затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки комунальної власності в 

натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно 

у власність  для будівництва  і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» 

 

 

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки комунальної власності в натурі (на місцевості) з метою передачі 

безоплатно у власність  для будівництва  і обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

 
 

 
 

№ 

п/
п 

 

 
 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 
 

Місце проживання 

 

 
 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугов

ування 

житловог

о 

будинку 

господар

ських 

будівель    

і споруд, 

га 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 8 

1 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824484402:08:001:0013 

2 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824481601:05:008:0118 

3 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824485301:03:060:0001 

4 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824485301:03:047:0007 

5 ***** ***** ***** 0,2500 0,2500 1824483601:05:017:0010 

6 ***** ***** ***** 0,0749 0,0749 1824455100:01:010:0042 

7 ***** ***** ***** 0,0900 0,0900 1824455100:02:038:0052 

 

 

 

Начальник відділу землекористування                                                            Микола 

САМЧЕНКО  



ПРОЄКТ 

 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 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 громадян про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва та обслуговування 

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

для  індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів керуючись ст.ст. 12, 

40, 81, 116, 118,119, 121, 122 Земельного кодексу України,  ст.ст. 8, 20, 22, 25, 

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

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань 

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.   



ПРОЄКТ 

 

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  



ПРОЄКТ 

 

Додаток 
до рішення ХІІІ сесії міської ради  VІІІ 

скликання від 07.10.2021 №  «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, ім’я, по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа, 

га 

Для 

будівницт

ва та 

обслугову

вання  

житловог

о 

будинку, 

господарс

ьких 

будівель і 

споруд 

(присадиб

на 

ділянка), 

га 

Для 

індивідуа

льного 

садівницт

ва,  

га 

Для 

ведення 

особисто

го 

селянськ

ого 

господ 

царства, 

га 

Для 

будівниц

тва 

індивідуа

льних 

гаражів, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

2 ***** ***** ***** 0,1900 - - 0,1900 - 

3 ***** ***** ***** 0,2416 0,2416 - - - 

4 ***** ***** ***** 0,2816 - - 0,2816 - 

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

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

 

 

 

Начальник відділу землекористування                                                         Микола 

САМЧЕНКО  



ПРОЄКТ 

 

          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про затвердження проєктів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок комунальної  

власності з метою передачі безоплатно у власність,  

для будівництва і обслуговування житлового будинку,  

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  

для індивідуального садівництва, для ведення  

особистого селянського господарства та для  

будівництва індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

індивідуального садівництва, для ведення особистого селянського 

господарства та для будівництва індивідуальних гаражів 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) та для 

будівництва індивідуальних гаражів(Код 02.05 за КВЦПЗ). 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого селянського господарства. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності 

на земельну ділянку відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 



ПРОЄКТ 

 

5. Попередити громадян, згідно додатку, про заборону використання 

земельної ділянки до реєстрації  права власності та про цільове використання 

земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  

  



ПРОЄКТ 

 

Додаток 

до рішення ХІІІ сесії Олевської міської  

ради VІІІ скликання від 07.10.2021 року №  

«Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з метою передачі 

безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для індивідуального 

садівництва, для ведення особистого 

селянського господарства та будівництва 

індивідуальних гаражів»  
 

 

СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для  будівництва та обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для індивідуального садівництва,  для ведення особистого селянського господарства та для будівництва 

індивідуальних гаражів. 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Загальна 

площа, 

га 

 

Для 

будівни

цтва   і 

обслуго

вування 

житлово

го  

будинку

, 

господа

рських 

будівел

ь і 

споруд 

(присад

ибна 

ділянка)

, га 

Для 

індивіду

ального 

садівни

цтва, га 

Для 

ведення 

особисто

го    

селянськ

ого 

господар

ства, га  

Для 

будів

ництв

а 

індиві

дуаль

них 

гараж

ів, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ***** ***** ***** 0,2500 0,250

0 

- - - 1824482800:05:002:0011 

2 ***** ***** ***** 0,2096 - - 0,2096 - 1824482800:05:002:0010 

3 ***** ***** ***** 0,2500 0,250

0 

- - - 1824482800:05:014:0018 

4 ***** ***** ***** 0,2148 - - 0,2148 - 1824482800:05:014:0019 

5 ***** ***** ***** 0,8245 - - 0,8245 - 1824484402:08:001:0015 

6 ***** ***** ***** 0,2500 0,250

0 

- - - 1824484003:01:001:0032 

7 ***** ***** ***** 0,3380 - - 0,3380 - 1824484003:01:001:0030 

8 ***** ***** ***** 0,0523 - 0,0523 - - 1824455100:01:006:0083 

9 ***** ***** ***** 0,2000 - - 0,2000 - 1824483601:05:018:0015 

10 ***** ***** ***** 0,2500 0,250

0 

- - - 1824482800:05:011:0005 

11 ***** ***** ***** 0,2500 0,250

0 

- - - 1824482802:04:006:0002 

12 ***** ***** ***** 0,3500 - - 0,3500 - 1824482802:04:006:0001 

13 ***** ***** ***** 0,2329 - - 0,2329 - 1824484002:04:002:0009 



ПРОЄКТ 

 

14 ***** ***** ***** 0,2500 0,250

0 

- - - 1824484001:11:009:0039 

15 ***** ***** ***** 0,9500 - - 0,9500 - 1824484001:11:009:0038 

16 ***** ***** ***** 1,6200 - - 1,6200 - 1824482800:05:005:0001 

17 ***** ***** ***** 0,5500 - - 0,5500 - 1824482801:03:019:0007 

18 ***** ***** ***** 0,9600 - - 0,9600 - 1824483601:05:017:0011 

19 ***** ***** ***** 0,4000 - - 0,4000 - 1824485601:07:017:0006 

20 ***** ***** ***** 0,6700 - - 0,6700 - 1824482401:04:002:0025 

  

 

 

 

Начальник відділу землекористування                                                             Микола 

САМЧЕНКО  



ПРОЄКТ 

 

              
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ХІІІ сесія              VІІІ скликання  

 

від 07.10.2021 року 

 

Про вилучення земельної ділянки  

та надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки з метою передачі  

безоплатно у власність для будівництва  

індивідуальних гаражів 

 

Розглянувши заяви *****, проживає за адресою: вул. *****, 12, м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської обл. про вилучення земельної ділянки та 

*****, проживає за адресою: вул. *****, 44, кв.1, м. Олевськ, Коростенського 

р-ну, Житомирської обл. про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з 

метою передачі безоплатно у власність для будівництва індивідуальних 

гаражів,  керуючись ст.ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122,140 Земельного 

кодексу України,ст. ст.8, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись пунктом 2 

Розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 497-VIII 

від 02.06.2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження 

документації із землеустрою» та враховуючи висновок постійної комісії з 

питань  містобудування, архітектури та землекористування, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Вилучити у ***** земельну ділянку надану рішенням першої сесії 

Олевської міської ради V-го скликання від 15 травня 2006 року «Про 

вилучення та надання земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд, будівництва 

індивідуальних гаражів та ведення особистого селянського господарства 

окремим громадянам», площею 0,0024 га, що розташована за адресою: вул. 

*****, 44, гараж №2, м. Олевськ, Олевського р-ну, Житомирської обл.  

2. Долучити земельну ділянку площею 0,0024 га, що розташована за адресою: 

вул. *****, 44, гараж №2, м. Олевськ, Олевського р-ну, Житомирської обл., 

до земель запасу міської ради. 



ПРОЄКТ 

 

3. Надати дозвіл *****на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності з метою передачі безоплатно у 

власність для будівництва індивідуальних гаражів (Код 02.05 за КВЦПЗ), із 

земель житлової забудови, загальною орієнтовною площею 0,0030 га, 

розташованої за адресою: вул. *****, м. Олевськ, Коростенський р-н, 

Житомирська обл.; 

4. *****звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню проєктів із землеустрою. 

5. *****розроблений проєкт землеустрою, в установленому законом порядку, 

з моменту його виготовлення, в місячний термін подати на розгляд та 

затвердження чергової сесії міської ради. 

6. Виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки є 

комерційним ризиком замовника. 

7. В разі не вжиття заходів з боку *****щодо розроблення проєкту 

землеустрою стосовно відведення земельної ділянки та набуття права 

власності на земельну ділянку на протязі одного року, з моменту  надання 

такого дозволу, вказане рішення вважається не виконаним та втрачає 

чинність. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування (Павло 

НАЛАПКО). 

 

 

 

Міський голова                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 


