
  
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

П Р О Т О К О Л 

чергового засідання виконавчого комітету 

21.01.2022          м. Олевськ 

 

Присутні: 

Міський голова       Сергій Лисицький  

 

Перший заступник міського 

голови         Василь Ковальчук 

         

Заступник міського голови      Сергій Гончар 

           

Секретар ради        Сергій Мельник 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Володимир 

          Дворецький 

 

Члени виконкому: Гілюк Є.В., Бабич Л.А., Буднік Н.П., Гергало О.В., 

Горпиніч Н.М., Загорулько С.М., Кайданович В.Й., Ковальчук Т.Г., 

Кондратовець О.Ю., Корнійчук О.В., Кравченко М.М.,Куковякін В.Б., 

Назарчук Н.В., Невойт М.І., Талах І.В., Хомутовська О.М., Хомутовський 

А.В. 

 

Відсутні члени виконкому: Данюк Ю.М., Михалець М.В., Мойсеєнко М.Д., 

Ратушинский В.О., Чорна І.В. 

 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /1. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету Олевської 

міської ради на І півріччя 2022 року. 

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

міської ради.  

2. /2. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

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

міської ради.  

 

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



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

міської ради.  

4. /4. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам 

Олевської міської територіальної громади. 

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

міської ради.  

 

5. /5. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник  Служби у справах дітей. 

 

6. /6. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

7. /7. Про  присвоєння адрес  об’єктам нерухомого майна по вул. Герцена в 

м. Олевськ. 

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

8. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна. 

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

9. /8. Про переведення нежитлової  будівлі в житлову.  

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

10. /9. Про продовження терміну дії паспорту прив'язки тимчасових споруд. 

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

11. /10. Про визначення видів робіт на 2022 рік для засуджених та 

правопорушників, які будуть відбувати громадські роботи та Погодження 

переліку об`єктів та видів громадських робіт. 

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

 

12. /11. Про погодження переліку об’єктів та видів робітна 2022 рік для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді суспільно корисних робіт. 

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

13. /12. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов.  

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

14. /13. Про затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному 

обліку у виконавчому комітеті Олевської міської ради як такі, що 

потребують поліпшення житлових умов. 

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

 



15. /14. Про затвердження квартирної черги  громадян, які перебувають на  

соціальному квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської 

міської ради. 

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

16. /15. Про затвердження списку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують поліпшення  

житлових умов та перебувають на квартирному обліку у виконавчому 

комітеті Олевської міської ради. 

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

 

17. /16. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим 

громадянам Олевської міської територіальної громади. 

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

 

18. /17. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

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

 

19. /18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.06.2021 

року  №145  «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг 

по вивезенню твердих  побутових відходів від  приватного сектору 

житлових будинків, організацій підприємств та установ,  в Олевській  

міській територіальній громаді». 

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

 

20. /19. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.12.2021 

року  № 266 «Про визначення виконавця послуг з організації  роздільного 

збирання  та вивезення твердих побутових відходів від багатоквартирних 

житлових будинків та на підприємствах, в установах, організаціях в 

Олевській міській територіальній громаді». 

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

 

21. /20. Про затвердження завдання на розроблення Схеми санітарного 

очищення населених пунктів Олевської міської територіальної громади. 

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

 

22. /21. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ «Олевському 

орендному підприємству теплових мереж».  

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

 

23. /22. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

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



 

24. /23. Про надання дозволу на збір вихідних даних ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». 

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

 

25. /24. Про надання дозволу на збір вихідних даних громадянам міста. 

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

 

26. /25. Про затвердження паспорту ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області. 

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

 

27. /26. Про створення матеріального резерву Олевської міської 

територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

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

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження Плану роботи виконавчого комітету 

Олевської міської ради на І півріччя 2022 року. 

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

міської ради.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 1 додається/ 

 
СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

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

міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 2 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження переліку святкових заходів та 

пам’ятних дат. 

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

міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 



             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 3 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської міської територіальної громади. 

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

міської ради.  

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 4 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник  Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 5 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину. 

Інформує: Скумін Н.А. – начальник Служби у справах дітей. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 6 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про  присвоєння адрес  об’єктам нерухомого майна по 

вул. Герцена в м. Олевськ. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 7 додається/ 



 

СЛУХАЛИ: 8. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна. 

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

ВИРІШИЛИ: Рішення не прийнято. 

         Голосували «За» - 0 

           «Проти» -22 

           «Утримались» -0 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про переведення нежитлової  будівлі в житлову.  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 8 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про продовження терміну дії паспорту прив'язки 

тимчасових споруд. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 9 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про визначення видів робіт на 2022 рік для 

засуджених та правопорушників, які будуть відбувати громадські 

роботи та Погодження переліку об`єктів та видів громадських робіт. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 10 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про погодження переліку об’єктів та видів робітна 

2022 рік для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно корисних робіт. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 



             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 11 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про взяття на квартирний облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов.  

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 12 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження списків громадян, які перебувають 

на квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської міської 

ради як такі, що потребують поліпшення житлових умов. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 13 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про затвердження квартирної черги  громадян, які 

перебувають на  соціальному квартирному обліку у виконавчому 

комітеті Олевської міської ради. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 14 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження списку дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які 

потребують поліпшення  житлових умов та перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської міської ради. 

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

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 15 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 17. Про передачу квартир (будинків) у приватну 

власність окремим громадянам Олевської міської територіальної 

громади. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 16 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 18. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 17 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 19. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 25.06.2021 року  №145  «Про проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг по вивезенню твердих  побутових відходів від  

приватного сектору житлових будинків, організацій підприємств та 

установ,  в Олевській  міській територіальній громаді». 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 18 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 20. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

від 15.12.2021 року  № 266 «Про визначення виконавця послуг з 

організації  роздільного збирання  та вивезення твердих побутових 

відходів від багатоквартирних житлових будинків та на 

підприємствах, в установах, організаціях в Олевській міській 

територіальній громаді». 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 



             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 19 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 21. Про затвердження завдання на розроблення Схеми 

санітарного очищення населених пунктів Олевської міської 

територіальної громади. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 20 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 22. Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ 

«Олевському орендному підприємству теплових мереж».  

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 21 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 23. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 22 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 24. Про надання дозволу на збір вихідних даних ТОВ 

«АТБ-МАРКЕТ». 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 23 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 25. Про надання дозволу на збір вихідних даних 

громадянам міста. 



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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 24 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 26. Про затвердження паспорту ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

Олевської міської територіальної громади Житомирської області. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 25 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 27. Про створення матеріального резерву Олевської 

міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

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

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 22 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 26 додається/ 

 

 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                    
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     №1 

 

Про затвердження  

Плану роботи виконавчого 

комітету Олевської міської 

ради на І півріччя 2022 року 

 

 Відповідно Регламенту виконавчого комітету Олевської міської 

територіальної громади Житомирської області, керуючись  ст. 40 ч. 1,2 ст. 52 

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

ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Олевської міської ради на І 

півріччя 2022 року, додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Олевської міської ради  Дворецького Володимира. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

21.01.2022 №1 

ПЛАН 

роботи виконавчого комітету Олевської міської  ради 

на І півріччя 2022 року 
1. Питання для внесення на розгляд засідань виконавчого комітету Олевської міської 

ради: 

№

п/п 

                          Зміст заходу   

Термін                          

викона

ння 

Відповідальні виконавці 

1. 

 

 

 

Про затвердження розпоряджень міського 

голови, що видавались у період між 

виконкомами 

 

За 

потреб

ою 

протяго

м  

січня-

липня 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської 

ради 

 

2. Про затвердження звітів про виконання 

бюджету Олевської міської територіальної 

громади 

лютий-

березен

ь 

Фінансове управління 

Олевської міської ради 

3. Про внесення змін до бюджету Олевської 

міської територіальної громадина 2022 рік 

За 

потреб

ою 

Фінансове управління 

Олевської міської ради 

4. 

 

 

Про надання одноразової допомоги жителям 

Олевської міської ТГ 

 

січень-

липень 

 

Комісія з надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям Олевської міської ТГ 

5. 

 

 

Про надання дозволу на встановлення 

тимчасових споруд 

січень-

липень 

 

Відділ містобудування, 

архітектури та будівництва 

6. 

 

 

Про надання дозволу на продовження 

паспортів прив’язки тимчасових споруд. 

січень-

липень 

 

Відділ містобудування 

архітектури та будівництва 

7. Про внесення змін до  адресних номерів. січень-

липень 

Відділ містобудування 

архітектури та будівництва 

8. Про присвоєння адресних номерів. січень-

липень 

Відділ містобудування 

архітектури та будівництва 

9. 

 

Про надання дозволу на розміщення реклами січень-

липень 

Відділ містобудування 

архітектури та будівництва 

10. Про надання дозволу на розміщення дитячих 

майданчиків 

січень-

липень 

Відділ містобудування 

архітектури та будівництва 

11. Про надання дозволу на переведення 

житлових приміщень у нежитлові 

січень-

липень 

Відділ містобудування 

архітектури та будівництва 

12. Про надання дозволу на внесення змін до 

рішень виконавчого комітету 

січень-

липень 

Відділ містобудування 

архітектури та будівництва 



13 Про затвердження списків  

громадян, які перебувають на 

квартирному обліку у 

виконавчому комітеті Олевської  

міської ради як такі, що потребують 

поліпшення житлових умов 

 

січень Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

14 Про затвердження квартирної черги   

громадян, які перебувають на  соціальному  

квартирному обліку у виконавчому комітет 

Олевської міської ради 

січень Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

15 Про затвердження списку дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які потребують поліпшення  

житлових умов та перебувають на вартирному 

обліку у виконавчому комітеті Олевської 

міської ради 

 

січень Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

16 Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов   

січень-

червень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

17 Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

січень-

червень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

18 Про зняття осіб, які перебувають на  

квартирному обліку  

 

лютий-

червень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

19 Про відмову у взятті на  квартирний облік 

 

лютий-

червень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

20 Про надання житла  

особам, які перебувають на  

квартирному обліку 

лютий-

червень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

21 Про видачу ордера 

на житлове приміщення 

 

лютий-

червень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

22 Про передачу квартир (будинків) 

у приватну власність окремим  

громадянам Олевської міської ТГ 

 

 

січень-

червень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 



23 Про зрізання аварійних зелених насаджень                                          січень-

червень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

24 Про збір вихідних даних на підключення на 

приєднання до централізованої мережі 

водопостачання та  водовідведення  

 

 

 

січень-

червень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

25 Про затвердження тарифів на житлово-

комунальні послуги 

січень-

червень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

26 Про проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг по вивезенню твердих 

побутових відходів від приватного сектору та 

багатоквартирних  житлових будинків, 

організацій, підприємств та установ в 

Олевській міській  територіальній громаді 

лютий Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

27 
Про затвердження норм утворення твердих 

побутових відходів 

лютий-

березен

ь 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

28 
Про затвердження завдання на розроблення 

Схеми санітарного очищення населених 

пунктів Олевської міської ТГ 

січень Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

29 Про створення матеріального резерву 

Олевської міської територіальної громади для 

запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

лютий Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

30 Затвердження паспорту ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру Олевської міської 

територіальної громади на 2022рік.  

січень Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

31 Про затвердження протоколу засідання комісії 

щодо розгляду  заяв про виплату грошової 

компенсації особам з інвалідністю внаслідок 

війни 

лютий - 

червень 

Відділ житлово-комунального 

господарства, інфраструктури 

та цивільного захисту 

населення Олевської міської 

ради 

32. 

 

Про проведення конкурсу з перевезення 

пасажирів на приміських автобусних 

маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі Олевської громади. 

лютий-

квітень 

Відділ економічного 

розвитку, транспорту, 

інвестицій та комунальної 

власності 

 



33.  Про затвердження  

фінансового плану  на 2022 рік 

КНП «Олевський Центр первинної медичної 

допомоги»  Олевської міської ради 

 

лютий Відділ економічного 

розвитку, транспорту, 

інвестицій та комунальної 

власності 

 

34. Про затвердження фінансового плану  на   

2022 рік КНП «Олевська центральна лікарня» 

 Олевської міської ради 

 

лютий Відділ економічного 

розвитку, транспорту, 

інвестицій та комунальної 

власності 

 

35 Про надання дозволу батькам на вчинення 

правочину від імені малолітніх 

(неповнолітніх) дітей. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

36 Про затвердження рішень щодо вилучення 

дітей із сім’ї, які опинились в складних 

життєвих обставинах. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

37 Про затвердження висновків щодо 

позбавлення батьківських прав у відношенні 

дітей. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

38 Про надання статусу дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

39 Про встановлення опіки та піклування над 

дітьми-сиротами, дітьми, позбавлених 

батьківського піклування. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

40 Про затвердження рішень щодо лаштування 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування до закладів інституційного 

догляду. 

 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

41 Про затвердження рішень щодо створення 

прийомних сімей, ДБСТ та влаштування до 

них дітей. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

42 Про надання дозволів щодо встановлення 

годин спілкування одним із батьків. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

43 Про припинення опіки над дітьми-сиротами, 

дітьми, позбавленими батьківського 

піклування. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

44 Про затвердження рішень про призначення 

опіки над житлом та майном дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

45 Про затвердження рішень про закріплення 

житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, яке належить їм на 

праві користування. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

46 Про затвердження рішення про створення 

патронатних сімей та влаштування дітей. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 



47 Про затвердження подання до суду щодо 

визнання осіб недієздатними. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

48 Про затвердження подання до суду щодо 

призначення опікунів над недієздатними 

особами. 

січень-

липень 

Служба у справах дітей 

Олевської міської ради 

49 Про затвердження Плану роботи виконавчого 

комітету на ІІ півріччя 2022 року 

червень Керуючий справами 

виконавчого апарату міської 

ради, апарат міської ради та 

структурні відділи 

2.Підготовка проєктів розпоряджень міського голови 

1. З основної діяльності Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків 

2. З особового складу Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків 

3. З кадрових питань Протягом 

року 

Відповідно до розподілу 

обов’язків 

3.Контроль за виконанням: 

3.1. Законів України 

1. Про службу в органах місцевого 

самоврядування 

Протягом 

року 

Посадові особи 

апарату міської ради 

2. Про місцеве самоврядування в Україні Протягом 

року 

Посадові особи 

апарату міської ради 

3. Про доступ до публічної інформації Протягом 

року 

Посадові особи 

апарату міської ради 

4. Про захист персональних даних Протягом 

року 

Посадові особи 

апарату міської ради 

5. Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення 

відповідальності за порушення законодавства 

про захист персональних даних 

Протягом 

року 

Посадові особи 

апарату міської ради 

6. Про звернення громадян Протягом 

року 

Посадові особи 

апарату міської ради 

7. Про запобігання корупції Протягом 

року 

Посадові особи 

апарату міської ради 

 

3.2. Указів (розпоряджень, доручень) Президента України 

1. Про першочергові заходи щодо реалізації та 

гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування 

Постійно Заступники 

міського голови 

2. Про заходи щодо врегулювання цін/тарифів на 

житлово-комунальні послуги 

Постійно Заступники 

міського голови 

4. Робота з кадрами 

1. Участь в тематичних семінарах, вебінарах, Постійно Посадові особи 



тренінгах, курсах підвищення кваліфікації та 

стажування 

апарату міської 

ради та структурні 

підрозділи 

2. Навчання персоналу Постійно Посадові особи 

апарату міської 

ради та структурні 

підрозділи 

5. Наради 

1. Проведення загальних нарад з апаратом ради 

та структурних підрозділів 

За потребою Керівництво міської 

ради 

2. Проведення робочих нарад із старостами, 

апаратом ради, керівниками комунальних 

підприємств, міської ради  

За потребою Керівництво міської 

ради 

3. Проведення нарад з керівниками навчальних та 

дошкільних закладів  

За потребою Керівництво міської 

ради  

4. Проведення нарад з керівниками будинків 

культури та клубів, завідуючими бібліотеками 

За потребою Керівництво міської 

ради 

5. Проведення нарад з керівниками медичних 

установ міської ради 

За потребою Керівництво міської 

ради 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету      Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 2 

 

Про затвердження 

розпоряджень міського 

голови 

 

 Розглянувши розпорядження міського голови, що видавались у період 

між виконкомами, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити розпорядження міського голови: 

 

- 30.11.2021№381 «Про відзначення Міжнародного дня людей з 

інвалідністю»; 

-  03.12.2021 №384 «Про відзначення Міжнародного дня людей з 

інвалідністю»  

- 10.12.2021 № 393 «Про нагородження учасників ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС» 

- 21.12.2021 № 403 «Про відзначення Дня енергетика»; 

- 31.12.2021 № 426 «Про затвердження кошторису витрат». 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

  

21.12.2021                                                               № 403 

 

Про відзначення Дня 

енергетика 

 

 З нагоди професійного св`ята, враховуючи лист начальника Олевського 

РЕМ ПАВЛЕНКА Володимира   

 1. Відзначити подяками та грошовою винагородою по 500,00 (п’ятсот) 

грн. кожного, наступних працівників Олевського РЕМ: 

1) ДАНЮКА Василя Михайловича – інженера виробничо-технічної 

групи; 

2) РОМАНЧУКА Івана Івановича – оператора електронно- обчислюваних 

та обчислюваних машин; 

3) ФІЛОНЕНКО Олену Анатоліївну  – оператора електронно-

обчислюваних машин; 

 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти в сумі 1500,00 

(дві тисячі) грн., за рахунок кошторисних призначень. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

  

10.12.2021            м. Олевськ                                   № 393 

 

Про нагородження учасників  

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС  

 

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

внесок та мужність проявлені при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС та враховуючи лист громадської організації «Чорнобиль-33»:  

 

1. Нагородити  подяками та грошовими преміями по 500 (п’ятсот) гривень 

кожного наступних учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС: 

1) ТИМОШЕНКА Миколу Олександровича (2479117530); 

2) ШИБЕЦЬКОГО Григорія Микитовича (1962711537); 

3) БАСЮКА Сергія Михайловича (2035713411); 

4) НАЛАПКА Миколу Миколайовича (2309913158); 

5) КОВАЛЬЧУКА Захара Васильовича (1835714219); 

6) ВЕРБЕЛЬЧУКА Василя Наумовича (2163513995). 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош В.В. виділити кошти у сумі 3000,00 (три 

тисячі) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

 

03.12.2021                                   м. Олевськ                                  №384 

 

Про відзначення 

Міжнародного дня  

людей з інвалідністю  

 

 У зв’язку з відзначенням Міжнародного дня людей з інвалідністю 03 

грудня 2021 року, керуючись ст.13 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», ст.43 п.17 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

1. Відзначити грошовими винагородами в сумі 500,00 (п’ятсот) грн. 

кожного з наступних членів даної організації, що проживають на 

території Олевської ТГ, а саме: 

- Шибецького Адама Івановича, інваліда 2 групи загального 

захворювання, і.к. 1230607499, 

- Новікову Ольгу Леонідівну, інваліда 2 групи загального захворювання, 

і.к. 2280610920, 

- Гилюк Тамарі Олександрівні, інваліда 2 групи загального 

захворювання, і.к. 1918309426, 

- Мельник Галину Вікторівну, інваліда 2 групи загального 

захворювання, і.к. 1315331709, 

- Бочковську Галину Володимирівну, інваліда 2 групи загального 

захворювання, і.к. – відмова, 

- Бондара Сергія Васильовича, інваліда 2 групи загального 

захворювання, і.к. 2789916891,  

- Бельську Світлану Степанівну, інваліда 2 групи загального 

захворювання, і.к. 2986517685, 

- Павленко Таїсію Анатоліївну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

2448308905, 

- Ковальчук Олену Валеріївну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

2859509421, 

- Охремчук Валентину Іванівну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

3090027185, 



- Кривошей Тетяну Вікторівну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

2989302623, 

- Шваб Людмилу Станіславівну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

3246419460, 

- Смоляра Валерія Валерійовича, батька дитини з інвалідністю, і.к. 

2801518839, 

- Вжесинську Катерину Леонідівну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

3431613288, 

- Кравчук Тетяна Василівну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

3705608449, 

- Малецьку Оксану Володимирівну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

3175109307, 

- Бегун Катерину Вікторівну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

3589412822, 

- Васильчук Тетяну Андріївну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

3261119520, 

- Бондар Наталію Миколаївну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

3221818285, 

- Бовкун Юлію Володимирівну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

3183317862, 

- Осипчук Ольгу Іванівну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 2834320582, 

- Єфименко Юлію Сергіївну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

3375014769, 

- Колос Олену Іванівну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 3805203221, 

- Мельник Галину Василівну, маму дитини з інвалідністю, і.к. 

3089321202. 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

12000,00 (дванадцять тисяч) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

 

30.11.2021                                   м. Олевськ                                  №381 

 

Про відзначення 

Міжнародного дня  

людей з інвалідністю  

 

 У зв’язку з відзначенням Міжнародного дня людей з інвалідністю 03 

грудня 2021 року, керуючись ст.13 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», ст.43 п.17 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши лист Житомирської обласної 

організації Українського товариства глухих (УТОГ): 

1. Відзначити грошовими винагородами в сумі 200,00 (двісті) грн. 

кожного з наступних членів даної організації, що проживають на 

території Олевської ТГ, а саме: 

1.1. Данюка Олександра Васильовича, с.Жубровичі (3053016477); 

1.2. Романчук Тетяну Петрівну, с.Варварівка (2706423364); 

1.3. Романчук Юлію Юріївну, с. Варварівка (3587706582); 

1.4. Яневича Віктора Васильовича, м. Олевськ (1850008719); 

1.5. Гайченю Віктора Валерійовича, с. Кам’янка (3108025676); 

1.6. Корнійчука Василя Васильовича, с. Сердюки (2681821056); 

1.7. Козачка Федора Павловича, с. Кам’янка (1550120798); 

1.8. Феоктистову Ніну Михайлівну, м. Олевськ (2114416264); 

1.9. Зейрука Валерія Михайловича, м. Олевськ (2317822210); 

1.10. Козловця Анатолія Петровича, с. Кам’янка (2544419591); 

1.11. Химич Бориса Васильовича, с.Тепениця (2442217876); 

1.12. Мороз Ольгу Іванівну, с. Лопатичі (2247412805); 

1.13. Павлюка Анатолія Володимировича, с. Лопатичі (3001820750); 

1.14. Яроменко Андрія Миколайовича, м. Олевськ (2517018897); 

1.15. Ничипорчук Галину Сергіївну, с. Лопатичі (1339520707); 

1.16. Левченко Людмилу Федорівну, с. Діброва (1414526310); 

1.17. Мосійчука Володимира Юрійовича,  м. Олевськ (3392404678). 

 



2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі Василівні виплатити кошти у сумі 

3400,00 (три тисячі чотириста) грн. за рахунок кошторисних призначень. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 міського голови 

 

31.12.2021                                                  м. Олевськ                                      №246 

 

Про затвердження 

кошторису витрат 

 

 Розглянувши кошториси витрат на святкування Дня села Стовпинка 

Олевської міської територіальної громади,  керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 

 

1. Затвердити кошторис витрат на святкування Дня села Стовпинка 

Олевської міської територіальної громади, додається. 

2. Винести дане розпорядження на затвердження чергового засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 
Додаток 

до розпорядження міського 

голови 31.12.2021 № 

 

К О Т О Р И С 

витрат на святкування Дня села 

№ Статті витрат КЕКВ Сума 

грн. 

Населений 

пункт 

1 Рушники, банери 2210 2000,00 с. Стовпинка 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету     Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

 
 

 

  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 3 

 

Про затвердження  

переліку святкових заходів 

та пам’ятних дат 

 

З метою належного відзначення державних, міських, релігійних свят та 

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

територіальної громади протягом 2022 року, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

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

які планується провести на території Олевської міської територіальної 

громади протягом 2022 року (додається). 

 

2. Призначити відповідальними за підготовку та проведення в місті 

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

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

 

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

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

 

4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру Вірі Дорош, затверджений кошторис розподілити відповідно до 

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

 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

  

 

Міський голова                                                                                  Сергій 

ЛИСИЦЬКИЙ   



 
Додаток   

до рішення виконавчого 

комітету 21.01.2022  № 3 

Перелік 

державних, міських, релігійних свят та пам’ятних дат на 2022 рік  

для організації їх проведення та святкування у Олевській міській 

територіальній громаді 
№ 

п/п 

Державні, міські, релігійні свята 

та пам’ятні дати 

Дата 

проведення 

1 День села (селища) Протягом року 

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

3 День соборності та Свободи України 22 січня 

4 День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

15 лютого 

5 День Героїв Небесної Сотні 20 лютого 

6 Міжнародний жіночий день 08 березня 

7 День Чорнобильської трагедії  26 квітня 

8 Пасха (Великдень) 

Дні поминання почилих 

02 травня  

9 День матері 08 травня 

10 День Перемоги  09 травня 

11 День пам'яті жертв політичних репресій 15 травня 

12 День міста 18 травня 

13 День Європи 21 травня 

14 День захисту дітей 01 червня 

15 День медичного працівника 17 червня 

16 День Скорботи вшанування пам’яті жертв війни в 

Україні 

22 червня 

17 Фестиваль вуличної музики. Свято чорниці Червень 

18 День Конституції України 28 червня 

19 День молоді 26 червня 

20 День будівельника 12 серпня 

21 День Державного Прапора України 

День незалежності України (25 років) 

День громади 

23 серпня 

24 серпня 

24 серпня 

22 День знань 01 вересня 

23 День рятівника 17 вересня 

24 День партизанської слави 22 вересня 

25 День вихователя 27 вересня 

26 Фестиваль польської культури Вересень  

27 Фестиваль Олевської республіки Вересень  

28 Міжнародний день людей похилого віку 01 жовтня 

29 День вчителя 07 жовтня 

30 День пошти 09 жовтня 

31 День захисника України 14 жовтня 



32 
День автомобіліста і дорожника 

27 жовтня 

33 День визволення України від фашистських 

загарбників 

28 жовтня 

34 День Гідності і Свободи 21 листопада 

35 День пам’яті жертв голодоморів 27 листопада 

36 Міжнародний день інвалідів 03 грудня 

37 День місцевого самоврядування 07 грудня 

38 День національної поліції 09 грудня 

39 День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

14 грудня 

40 День Святого Миколая 19 грудня 

41 Річниця народження Бульби Боровця  

42 Щорічний звіт міського голови  

 

Керуючий справами     Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ    



                                                    
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 4 

 

Про надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам Олевської міської 

територіальної громади 

 

 Розглянувши заяви громадян Олевської міської ТГ щодо надання 

одноразової матеріальної допомоги та заяви громадян щодо поховання рідних, 

які на день смерті ніде не працювали, пенсії не отримували, на обліку в центрі 

зайнятості не перебували, надані документи, враховуючи Положення про 

порядок надання одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», затвердженого 

рішенням ІІІ сесії Олевської міської ради VІІІ скликання  від 04.02.2021 року № 

101 «Про затвердження Положення «Про порядок надання одноразової 

матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської міської територіальної 

громади», протокол комісії по виділенню одноразової матеріальної допомоги 

громадянам Олевської ТГ від 19.01.2022 року, керуючись ст. 28 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 року № 99 «Про затвердження Порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

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

ради 

ВИРІШИВ: 

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

по вул. *****, 31 в с. Соснівка Коростенського району Житомирської області, 

на лікування. 

 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн. кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 28/2 в м. Олевськ, на лікування; 

2) *****, проживає по вул. *****, 6 в с.  Млинок Коростенського району, на 

лікування; 

3) *****, проживає по вул. *****, 17 в с. Рудня-Замисловицька Коростенського 

району, на лікування; 

4) *****, проживає по вул. *****, 23, кв. 6 в м. Олевськ, на лікування; 

5) *****, проживає по вул. *****, 14-а, с. Журжевичі Коростенського району, 

на відновлення покрівлі внаслідок негоди; 

6) *****, проживає по вул. *****, 34 в м. Олевськ, на лікування; 



7) *****, проживає по вул. *****, 7, кв. 1, в м. Олевськ, на лікування; 

8) *****, проживає по вул. *****, 29-а в с. Перга Коростенського району, на 

лікування дитини;  

9) *****, проживає по вул. *****, 2 в с. Юрове Коростенського району, на 

лікування; 

10) *****, проживає по вул*****, 31 в с. Соснівка Коростенського району, на 

лікування. 

 

3. Надати матеріальну допомогу в сумі 5000,00 (п’ять тисяч) грн. кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 10, кв. 6, на лікування; 

2) *****, проживає по вул. *****, 1, кв. 2, на ліквідацію наслідків пожежі; 

3) *****, проживає по вул. *****, 9 в с. Жубровичі Коростенського району, на 

лікування; 

4) *****, проживає по вул. *****, 21 в с. Рудня Коростенського району, на 

лікування. 

 

4. Надати матеріальну допомогу на поховання рідних, які на день смерті 

ніде не працювали по 1000,00 (одній тисячі) грн. кожному: 

1) *****, проживає по вул.*****, 1  в с. Кишин Коростенського району, на 

поховання сина; 

2) *****, проживає по вул. *****, 38 в с. Кам’янка, Коростенського району на 

поховання дружини; 

3) *****, проживає по вул. *****, 82, кв. 9 в с. Варварівка Коростенського 

району, на поховання брата; 

4) *****, проживає по вул. *****, 140 в с. Кам’янка Коростенського району, на 

поховання чоловіка;  

5) *****, проживає по вул. *****, 5 в с. Кам’янка Коростенського району, на 

поховання свекра. 

 

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

Вірі виділити кошти в сумі 35500,00 (тридцять п’ять тисяч п’ятсот) грн. з 

місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2022 рік. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                    
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 5 

 

Про надання дозволу 

***** на вчинення правочину 

 

 Розглянувши пакет документів та висновок Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 13.10.2021 року № 408 «Про надання дозволу ***** 

на вчинення правочину, а саме: дарування будинку та земельної ділянки 

малолітній *****по вулиці *****, 25, м. Олевськ Житомирської області», 

керуючись п.2 ст. 177 Сімейного кодексу України, ч.3 ст 40 Інструкції про 

порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом 

Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 р., ст. 66, ст. 67 Порядку 

провадження органами опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, 

який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про охорону дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл *****на вчинення правочину, а саме: дарування будинку та 

земельної ділянки по вулиці Пр*****а, 25, м. Олевськ Житомирської області, 

дочці Юносовій Вікторії Володимирівні. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Данюка 

Ю.М. 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
вул. Свято-Миколаївська, 4, м. Олевськ, Житомирська область 11001 

e-mail:ssdotgolevsk@ukr.net 

 

ВИСНОВОК 

Служби у справах дітей Олевської міської ради 

«Про надання дозволу *****на вчинення правочину, а саме: дарування 

будинку та земельної ділянки малолітній ***** по вулиці *****, 25, м. 

Олевськ Житомирської області» 

 

На розгляд служби у справах дітей Олевської міської ради надійшла заява 

та пакет документів від громадянки ***** про отримання дозволу на вчинення 

правочину, а саме: дарування будинку та земельної ділянки своїй дочці *****по 

вулиці Промислова, 25 в м. Олевськ Житомирської області. 

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію прав власності, реєстраційний номер 646057618244***** на праві 

приватної власності належить будинок та земельна ділянка, кадастровий номер: 

1824455100:01:032:0111 по вулиці *****, 25 в м. Олевськ Житомирської 

області, яку вона бажає подарувати дочці *****, 09.02.2008 р.н.. 

Сім’я заявника складається: мати *****, 18.11.1988 р.н., чоловік *****, 

27.11.1984 р.н., діти: *****, 09.02.2008 р.н.. та *****, 17.10.2018 р.н. 

Враховуючи вищевикладене, вивчивши та перевіривши наданий пакет 

документів з метою реалізації права дитини на захист майнових прав, 

керуючись ст.66, ст.67 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, який затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Служба у 

справах дітей Олевської міської ради надає дозвіл ***** на вчинення 

правочину, а саме: дарування квартири по вулиці *****, 25 в м. Олевськ 

Житомирської області, дочці *****. 

 

Начальник Служби у справах  

дітей Олевської міської ради      Наталія СКУМІН  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 6 

 

Про надання дозволу 

Зерук Олені Петрівні 

на вчинення правочину 

 

 Розглянувши пакет документів та висновок Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 13.10.2021 року № 408/1 «Про надання дозволу 

Зерук Олені Петрівні на вчинення правочину, а саме: дарування будинку та 

земельної ділянки в рівних частках ½ кожному по вулиці Олевської республіки, 

86, м. Олевськ Житомирської області, дітям: Юносовій Крістіні Юріївні та 

Юносовій Дар’ї Юріївні», керуючись п.2 ст. 177 Сімейного кодексу України, 

ч.3 ст 40 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 

03.03.2004 р., ст. 66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини, який затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 р. «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про охорону 

дитинства», виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ***** на вчинення правочину а саме: дарування будинку та 

земельної ділянки в рівних частках ½ кожному по вулиці *****, 86, м. Олевськ 

Житомирської області, дітям: ***** та *****. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника з 

гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської ради Данюка 

Ю.М. 

 

 

 

Міський голова            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
вул. Свято-Миколаївська, 4, м. Олевськ, Житомирська область 11001 

e-mail:ssdotgolevsk@ukr.net 

ВИСНОВОК 

Служби у справах дітей Олевської міської ради 

«Про надання дозволу ***** на вчинення правочину а саме: дарування 

будинку та земельної ділянки в рівних частках ½ кожному по вулиці *****, 

86, м. Олевськ Житомирської області, дітям: ***** та *****» 

 

На розгляд служби у справах дітей Олевської міської ради надійшла заява 

та пакет документів від громадянки ***** про отримання дозволу на вчинення 

правочину, а саме: дарування будинку та земельної ділянки по вулиці *****, 86 

в м. Олевськ Житомирської області. 

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію прав власності, реєстраційний номер 112812118244 ***** на праві 

приватної власності належить будинок та земельна ділянка, кадастровий номер: 

1824455100:02:021:1027, по вулиці *****, 86, м. Олевськ Житомирської області, 

яку вона бажає подарувати своїм дітям: *****, 23.12.2005 р.н. та *****, 

19.07.2008 р.н., в рівних частках ½ кожному. 

Сім’я заявника складається: мати *****, 25.12.1983 р.н., діти: *****, 

23.12.2005 р.н., *****, 19.07.2008 р.н. та *****, 28.08.2013 р.н. 

Враховуючи вищевикладене, вивчивши та перевіривши наданий пакет 

документів, з метою реалізації права дитини на захист майнових прав, 

керуючись ст.66, ст.67 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, який затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» Служба у 

справах дітей Олевської міської ради надає дозвіл ***** на вчинення 

правочину, а саме: дарування квартири та земельної ділянки в рівних частках ½ 

кожному по вулиці *****, 86 в м. Олевськ Житомирської області, дітям: 

*****та *****. 

 

Начальник Служби у справах  

дітей Олевської міської ради      Наталія СКУМІН  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 7 

 

Про  присвоєння адрес   

об’єктам нерухомого майна 

по вул. Герцена в м. Олевськ 

 

 Розглянувши заяву гр. *****,  проживає  по вул. *****, 4, кв. 12, 

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

26
3
 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресу частині нежитлового приміщення, загальною площею 91,2 

м.кв. по вул. Герцена, 24 в м. Олевськ – вул. Герцена, 24, нежитлове 

приміщення 2, м. Олевськ Коростенського району Житомирської області.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

  

 

 Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 8 

 

Про переведення нежитлової   

будівлі в житлову  

 

 Розглянувши клопотання начальника відділу економічного розвитку, 

транспорту, інвестицій та комунальної власності Олевської міської ради 

Ковальчука О.Б., керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Перевести нежитлову будівлю сільського клубу загальною площею 63,3 кв. 

м., по вул. Гагаріна, 15 в с. Артинськ Коростенського району Житомирської 

області, в житловий будинок, що є комунальною власністю Олевської міської 

ради. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука В.Ю. 

 

 

 

      Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 9 

 

Про продовження терміну дії  

паспорту прив'язки тимчасових споруд 

 

     Розглянувши заяви ФОП *****, проживає по вул. *****, 19  в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області, гр. Осипчука Сергія 

Вікторовича, проживає по вул. *****, 99 в с. Кам’янка Коростенського району 

Житомирської області, керуючись Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Порядком  розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м.Олевськ»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Продовжити термін дії паспорта прив'язки:  

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності від 

01.07.2019 року № 13  по  вул. Промислова в м. Олевськ,  ФОП *****; 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності  від 

31.01.2017 року № 2 по  вул. Гетьмана Виговського в м. Олевськ,  гр. *****. 

2. ФОП *****, гр. *****:  

- продовжити реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових  споруд для  

провадження підприємницької діяльності в управлінні містобудування, 

архітектури, будівництва та землекористування; 

- заключити договір на вивезення твердих побутових відходів;    

- здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території. 

3.  У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення ФОП *****, 

гр. ***** позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

4. Термін розміщення  тимчасової споруд для здійснення підприємницької 

діяльності продовжено на 5 (п’ять) років з дня продовження реєстрації 

паспорта прив’язки. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Ковальчука В.Ю.  

 

Міський голова                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 10 

 

Про визначення видів робіт на 2022 рік 

для засуджених та правопорушників, 

які будуть відбувати громадські 

роботи та Погодження переліку об`єктів 

та видів громадських робіт 

 

 Розглянувши запит начальника Коростенського районного сектору №3 

філії Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області Козловець 

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

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

України про адміністративні правопорушення, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Визначити види робіт на 2022 рік для засуджених та провопорушників, які 

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

громадських робіт, згідно з додатком. 

2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та інфраструктури  

Олексію Торгонському та старостам Олевської міської територіальної громади, 

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

інструктаж по охороні праці, здійснювати контроль за роботою засуджених, 

інформувати Коростенський районний сектор філії Державної установи «Центр 

пробації» у Житомирській області про проведену роботу та відбування 

покарання засудженими особами. 

  

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

  



одаток  

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

видів робіт на 2022 рік для засуджених та провопорушників, 

які будуть відбувати громадські роботи та Погодження переліку об`єктів 

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

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження піску, 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт, прибирання від 

насипів піску та твердих 

побутових відходів, вирубка 

чагарнику 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження піску, 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт, прибирання від 

насипів піску та твердих 

побутових відходів, вирубка 

чагарнику 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження піску, 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт, прибирання від 

насипів піску та твердих 

побутових відходів, вирубка 

чагарнику 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження піску, 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт, прибирання від 

насипів піску та твердих 

побутових відходів, вирубка 

чагарнику 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження піску, 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт, прибирання від 

насипів піску та твердих 

побутових відходів, вирубка 

чагарнику 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження піску, 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт, прибирання від 

насипів піску та твердих 

побутових відходів, вирубка 

чагарнику 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження піску, 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт, прибирання від 

Погоджено: 

Олевська міська рада 

Рішенням від 21.01.2022 року 

№ 10 

Міський голова 

_______Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

Начальник Коростенського районного  

сектору філії № 3 Державної установи 

«Центр пробації» 

у Житомирської області 

__________Анжела КОЗЛОВЕЦЬ 
 



насипів піску та твердих 

побутових відходів, вирубка 

чагарнику 

8. вул. Київська Здійснення навантаження піску, 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт, прибирання від 

насипів піску та твердих 

побутових відходів, вирубка 

чагарнику 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження піску, 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт, прибирання від 

насипів піску та твердих 

побутових відходів, вирубка 

чагарнику 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження піску, 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт, прибирання від 

насипів піску та твердих 

побутових відходів, вирубка 

чагарнику 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження піску, 

гілля, сміття та інше на 

автотранспорт, прибирання від 

насипів піску та твердих 

побутових відходів, вирубка 

чагарнику 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

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

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. Прибережна смуга р. Уборть в межах міста, 

м. Олевськ 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово 

1 Територія прилегла до стаділну, с. Зольня, 

вул. Перемоги, 2  

Благоустрій території стадіону 

2 Адмінприміщення сільської ради, с. Зольня, 

вул. Морозова, 2  

Поточний ремонт  

3 Територія прилегла до автозупинки та 

автозупинка с. Зольня, с. Сердюки, с. Ковальово 

Благоустрій автобусних зупинок 

та дорожніх знаків  

4. Домоволодіння пристарілих громадян Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам і 

інвалідам 

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

вул. Морозова, 3  

Благоустрій місць складання 

твердого палива  

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

(загрібання та вивезення сміття, 

побілка огорожі) 



7. Територія прилегла до школи с. Зольня, площа 

Перемоги, 2, с. Сердюки  

Упорядкування кладовищ 

(загрібання та вивезення сміття), 

ремонт огорожі 

8 Сільський клуб та територія прилегла до 

сільського клубу, с. Зольня, вул. Кірова, 2  

Побілка всередині приміщення 

сільського клубу 

9 Територія прилегла до відділення звязку, с. 

Зольня, вул. Кірова, 15 

Благоустрій місць складення 

твердого палива 

10 Лікарська амбулаторія с. Зольня, площа 

Перемоги, 4, ФАП с. Сердюки вул. 

Першотравнева, 10, с. Ковальово вул. Перемоги, 

21 

Благоустрій території прилеглої 

до лікарської амбулаторії, ФП 

(загрібання та вивезення сміття, 

ремонт огорожі) 

с. Жубровичі 

1 Територія сміттєзвалища (за межами населеного 

пункту),  

Прибирання сміття 

2 Територія сільських кладовищ  Обкошування, прибирання 

сміття, обрізання дерев, 

вирубування кущів, ремонт 

огорожі 

3 вул. Шевченка Прибирання сміття 

4 вул. Михайла Грушевського Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

5 вул. Гагаріна Прибирання сміття, снігу, 

обкошування газонів 

с. Сущани, с. Андріївка 

1 вул. Михайла Грушевського, с. Сущани та 

територія прилегла до сільського клубу та 

сільської ради 

Підмітання вулиць, прибирання 

сміття, побілка дерев, обрізання 

гілля дерев, різка дров, рубка 

дров та складання (відповідно до 

сезонних умов) 

2 вул. Набережна, с. Сущани та територія прилегла 

до сільської школи 

Підмітання вулиць, прибирання 

сміття, побілка дерев, різка дров, 

рубка дров, складання дров 

(відповідно до сезонних умов). 

3 Територія прилегла до СЛА по вул. Михайла 

Грушевського, 25, с. Сущани 

Прибирання сміття і підмітання 

вулиць, різка дров, рубка дров, 

складання дров (відповідно до 

погодних умов). 

4 Територія прилегла до сілького дитячого садка 

вул. Михайла Грушевського, 14, с. Сущани 

Прибирання сміття і підмітання 

вулиць, різка дров, рубка дров, 

складаня дров (відповідно до 

сезонних умов) 

5 Територія прилегла до сільського клубу та ФП по 

вул. Леніна, с. Андріївка 

Підмітання вулиць, прибирання 

сміття, побілка дерев, рубка дров 

та складання(відповідно до 

сезонних умов). 

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

від сміття, обрізання дерев, 

обкошування (відповідно до 

сезонних умов). 

с. Юрове 

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

паркану, прибирання території 

кладовища, вирубування дерев. 

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



огорожі, покраска ФАПу 

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

ремонт  

4 Адмінбудівля села в с. Юрове с. Юрове вул. Центральна, 54 

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

обладнання дитячого 

майданчика, побілка огорожі, 

покраска вхідних воріт та дверей 

с. Зубковичі 

1 Територія прилегла до будинку культури, клубу 

та бібліотеки, центральна вулиця в с. Зубковичі, 

вул. Житомирська, 47. 

Прибирання вулиць, прилеглої 

території, роботи з благоустрою, 

поточний ремонт будівлі клубу 

2 Територія прилегла до СЛА с. Зубковичі, 

вул. Житомирська, 61. 

Прибирання прилеглої території, 

роботи з благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, 

упорядкування дитячих та 

спортивних майданчиків. 

3 Території прилегла до адмінприміщеннясела, 

вул. Житомирська, 44, с. Зубковичі 

Прибирання території, роботи з 

благоустрою, ремонт 

огорожі,побілка дерев, косіння 

трави 

4 Територія центра села, автобусна зупинка 

с. Зубковичі, вул. Житомирська, 1 

 

Прибирання прилеглої території, 

роботи з благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, побілка 

бордюр, фарбування автобусної 

зупинки. 

5 Територія кладовищ с. Зубковичі, вул. 

Житомирська, 49, вул. Поліська, 40 

Упорядкування, ремонт огорожі, 

ліквідація стихійного 

сміттєзвалища. 

с. Калинівка, с. Ліски, с. Бацево 

1 Адмінприміщення в с. Калинівка Коління та складання дров 

2 ФАП та територія прилегла до ФАП с. Калинівка, 

вул. Л. Українки, 3 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

3 Територія прилегла до Будинку культури по 

вул. Перемоги в с. Калинівеп 

Прибирання території або 

очищення снігових заметів  

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

вулиці, прибирання сміття 

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

території 

6 Центральна вулиця с. Ліски, вул. 

Інтернаціональна 

Обкошування вулиці, 

прибирання території 

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

прибирання території 

8 Кладовище с. Бацево  Ремонт паркану, прибирання 

території 

9 Сільське сміттезвалище с.Калинівка  Прибирання прилеглої території 

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

1 Територія прилегла до сільського клубу та 

пам’ятника загиблим у роки ВВВ с. Кишин,  

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов); обрізка гілля з 

дерев; побілка стовбурів дерев; 

складання дров; покраска 

фундаменту; ремонт 

танцювального майданчика; 

косіння трави на прилеглій 



території 

2 Територія прилегла до адмінприміщення та 

центру села по вул. Житомирській, 55, с. Кишин 

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов); обрізка гілля з 

дерев; побілка стовбурів дерев; 

складання дров; покраска 

фундаменту; косіння трави на 

прилеглій території 

3 Територія прилегла до Кишинської АСЛ по вул. 

Житомирській, 57, с. Кишин. 

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов) 

4 Територія прилегла до кладовища, вул. Зелена, 

с. Кишин. 

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов), побілка 

огорожі, обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, косіння 

трави. 

5 Територія прилегла до сільського клубу та ФАП 

вул. Миру, 53, с. Забороче. 

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов), побілка 

огорожі, обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, косіння 

трави. 

6 Територія прилегла до центру села, вул. Миру, 

55, с. Забороче. 

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов), побілка 

огорожі, обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, косіння 

трави. 

7 Територія прилегла до сільського клубу та 

ФАПу, вул. Жовтнева, 4, с. Болярка. 

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов), побілка 

огорожі, обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, косіння 

трави. 

8 Територія прилегла до центра села, вул. 

Жовтнева, 4, с. Болярка. 

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов), побілка 

огорожі, обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, косіння 

трави. 

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

селище Лугове. 

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов), побілка 

огорожі, обрізання гілля з дерев, 

вирубування чагарників, косіння 

трави. 

с. Майдан, с. Сарнівка, с. Джерело 

1 Будинок культури вул. Національного 

визволення, 59-а, с. Майдан 

Будинок культури, вул. Леоніда Ступницького, 

16-а, с. Сарнівка, 

Будинок культури, вул. М. Курильчука, 6, 

с. Джерело 

Різання та рубання дров, 

прибирання у складське 

приміщення, ремонт огорожі 

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

огорожі, загрібання території 

кладовищ (відповідно до погодих 

умов) 

3 Центральні вулиці сіл: Джерело, Калинівка, 

зупинка в с. Джерело по вул. Жовневій, 

с. Майдан, вул. Національного визволення, 

зупинка с. Майдан по вул. Національного 

Обкошування бур'янів вздовж 

центральних вулиць, вивіз сміття 

до стихійних сміттєзвалищ. 

Побілка, прибирання автобусних 



визволення (б/н), вул. Національного 

визволення (б/н) на повороті до с. Сарнівка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького, зупинка 

с. Сарнівка, вул. Леоніда Ступницького (б/н) 

зупинок, загрібання листу, 

розчищення снігових заметів (в 

залежності від погодних умов). 

4 Парк по вул. Національного визволення, с. 

Майдан, 

Обрізання дерев, очищення снігу 

або згрібання листового покриву 

(по сезону) 

5 Територія відведена для базару в с. Сарнівка 

вул. Леоніда Ступницького, 12-а 

Розчищення снігових заметів або 

прибирання сміття (по сезону) 

6 Територія відведена для базару в с. Майдан по 

вул. Національного визволення, 54 та клубом по 

вул. Національного визволення, 59-а 

Розчищення снігових заметів або 

прибирання сміття (по сезону) 

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

1 Територія прилегла до ФАП с. Варварівка, 

вул. Зарічна, 1 

Розчищення снігових заметів або 

прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов) 

2 Територія прилегла до сільського клубу 

с. Варварівка вул. Л. Українки, 45 

 

Розчищення снігових заметів або 

прибирання (в залежності від 

погодних умов), внутрішніх 

ремонт будівлі клубу (поточний) 

3 Територія прилегла до бібліотеки в с. 

Варварівка, вул. Л. Українки, 35-Б 

Розчищення снігових заметів або 

прибирання сміття ( в залежності 

від погодних умов), ремонт 

будівлі бібліотеки (поточний), 

ремонт огорожі, порубка і 

прибирання дров. 

4 Територія прилегла до дитячого садка с. 

Варварівка вул. Шкільна, 18 

Розчищення снігових заметів або 

прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов), ремонт 

огорожі, упорядкування дитячого 

майданчика. Поточний ремонт 

будівлі 

5 Територія прилегла до сілького клубу с. Рудня-

Бистра вул. Житомирська, 1 

Розчищення снігових заметів або 

прибирання сміття ( в залежності 

від погодних умов), ремонт 

будівлі клубу (поточний) 

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

ремонт огорожі 

7 Територія прилегла до дитячого садка в 

с. Корощино по вул. Гагаріна, 6 

Розчищення снігових заметів або 

прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов), 

упорядкування дитячого 

майданчика (покраска, присипка 

свіжим піском), ремонт 

8 Територія прилегла до ФАП с. Корощино по 

вул. Пушкіна, 21 

Розчищення снігових заметів або 

прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов), ремонт 

огорожі 

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

1 Територія прилегла до будинків культури, 

клубів та бібліотек, центральні вулиці смт 

Новоозерянка, вул. Заводська, с. Озеряни, вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська, вул. Миру  

Прибирання вулиць, прилеглої 

території, роботи з благоустрою, 

ремонт будівель, огорожі, ремонт 

трубок, рубка дров. 

2 Територія прилегла до ФАП і дитячого садка Прибирання прилеглої території, 



смт. Новоозерянка, вул. Юрія Креця 

 

роботи з благоустрою, ремонт 

будівель, огорожі, упорядкування 

дитячих та спортивних 

майданчиків 

3 Адмінприміщення села смт Новоозерянка, вул. 

Заводська. Прилегла територія до 

адмінприміщення  

Прибирання території, роботи з 

благоустрою, ремонт огорожі, 

побілка бордюр, фарбування 

автобусної зупинки. 

4 Територія центру селища, села, території біля 

памятників, смт. Новоозерянка, вул. Заводська, 

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

Озерянська – вул. Миру. 

Прибирання прилеглої території, 

роботи з благоустрою населених 

пунктів, ремонт огорожі, побілка 

бордюр, фарбування автобусної 

зупинки. 

5 Територія кладовищ, с. Озеряни – вул. 

Центральна, с. Рудня-Озерянська- вул. 

Партизанська,  

Упорядкування кладовищ, ремонт 

огорожі, ліквідація стихійного 

сміттєзвалища 

6 Територія села Новоозерянка, вул. Космонавтів, 

вул. Юрія Креця, вул. Радянська 

Вивозка сміття, прибирання 

території відведеної для 

контейнерів під сміття, 

прибирання площадки для виїзної 

торгівлі. 

7 Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів 

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

Озерянська 

Надання допомоги по 

господарству пенсіонерам та 

інвалідам, які потребують 

допомоги (рубка дров, зовнішні 

ремонтні роботи біля будинків, 

прибирання двору згідно погодних 

умов). 

с. Покровське, с. Млинок, с. Михайлівка, с. Будки, с. Журжевичі, с. Рудня 

1 Територія прилегла до адмінприміщення села, 

с. Покровське, вул. 8-Березня, 16 

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов); побілка дерев; 

косіння трави на прилеглій 

території; обрізка гілля з дерев; 

побілка стовбурів дерев; побілка 

огорожі; відкидання снігу (в 

зимовий період); коління та 

складання дров. 

2 ФАП та прилегла до нього територія, с. 

Покровське, вул. Лісна, 4-а 

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов); косіння трави 

на прилеглій території; 

відкидання снігу (в зимовий 

період); коління та складаня дров. 

3 Відділення зв'язку та прилегла територія, 

с. Покровське, вул. 8-Березня, 27-а 

Прибирання сміття (в залежності 

від погодних умов); косіння трави 

на прилеглій території 

4 Кладовище та прилегла до нього територія 

с. Покровське (за межеми села) 

Прибирання сміття та згрібання 

листя( в залежності від погодних 

умов та пори року), косіння трави 

на прилеглій території; обрізка 

гілля з дерев; побілка огорожі; 

ремонт огорожі. 

5 Прилегла територія до ДНЗ, с. Покровське, 

вул. Лісна, 6. 

Згрібання листя, косіння трави, 

відкидання снігу ( в зимовий 

період), ремонт огорожі, ремонт 



будівлі  

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

прилегла територія с. Покровське 

Косіння трави, згрібання листя 

фарбування та ремонт огорожі 

8 Сільські вулиці с. Покровське,: Молодіжна, 

Лісна, Гагаріна, Вишнева, З. Тужилкіної, П. 

Сатіна, 8-Березня  

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі, вирубування чагарників. 

9 Територія прилегла до автобусної зупинки, 

с. Покровське 

Прибирання сміття, ремонт 

огорожі. 

10 Допомога одиноким престарілим громадянам, 

с. Покровське 

Коління та складання дров, 

допомога в обробітку земельних 

ділянок, прибирання території 

біля будинку, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

11. Сільський клуб та прилегла до нього територія, 

с. Млинок, вул. Партизанська, 31-а 

Косіння трави, коління та 

складаня дров, ремонет 

приміщення, відкидання снігу ( в 

зимовий період) 

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

вул. Партизанська, 20-а  

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та побілка 

огорожі, вирубування чагарників. 

13 Вулиці с. Млинок: Партизанська, Шевченка та 

територія автобусної зупинки 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт та побілка 

огорожі, вирубування чагарників. 

14 Сільський клуб, ФП та прилегла територія, 

с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а 

Косіння трави, коління та 

складання дров, ремонт огорожі, 

прибирання сміття, відкидання 

снігу ( в зимовий період). 

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

Ковпака та територія автобусної зупинки 

Косіння трави, прибирання сміття, 

вирубування чагарників 

16. Допомога одиноким престарілим громадянам, 

с. Будки. 

Коління та складаня дров, 

допомога в обробітку земельних 

ділянок, прибирання території 

біля будинку 

17. Сільські вулиці с. Будки: Житомирська, 

Собичинська, вул. Миру та територія зупинки 

Косіння трави, прибирання сміття, 

вирубування чагарників, згрібання 

листя. 

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

прибирання сміття, відкидання 

снігу. 

19. Адмінпрміщення на площі Центральній, 

с. Жубровичі 

Ремонт будівельогорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

20.  Приміщення сільського ФАПу, прилегла 

територія  на площі Центральній, 4, 

с. Жуброавичі 

Ремонт будівель, огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров. 

21.  Приміщення сільського клубу, прилегла 

територія с. Журжевичі площа Центральна  

с. Рудня вул. Миру, 1-а 

Ремонт будівель,огорож, 

упорядкування території, 

заготівля дров 

22.  Територія кладовища с. Журжевичі  Упорядкування кладовища,ремонт 

огорож 

23.  Домоволодіння пристарілих громадян, інвалідів  Ремонт будівель,огорож, 

упорядкування території 

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

огорожі 



с. Кам'янка, с. Лісове 

1. Адміністративне приміщення округу, прилегла 

до нього територія, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої території: 

підмітання, побілка, фарбування 

парканів. Складання, рубання 

дров. Косіння трави 

2. Приміщення амбулаторії та прилегла територія, 

вул. Набережна, 37, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої території, 

підмітання, побілка, фарбування 

парканів. Складання, рубання 

дров. Косіння трави. 

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

Центральна, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої території, 

підмітання, побілка, фарбування 

парканів 

4. Приміщення сілького Будинку культури, 

прилегла до нього територія вул. Центральна, 

92, с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої території, 

підмітання, побілка, фарбування 

парканів, Складання, рубання 

дров, косіння трави 

5. Сільські вулиці: Центральна, Набережна, 

Шевченка, Гагаріна, Свято-Миколаївська, пров. 

Рокитнівський с. Кам'янка 

Обрізка дерев, прибирання листя, 

снігу ( в залежності від пори 

року), розчищення чагарників 

смітників. 

6. Центральна вулиця с. Лісове Обрізка дерев, прибирання листя, 

снігу (в залежності  від погодних 

умов), розчищення чагарників, 

смітників. 

7. Територія кладовищ по вул. Хільчука та за 

межами села біля автодороги Київ-Ковель, с. 

Кам'янка. 

Прибирання прилеглої території: 

підмітання центральної алеї, 

вирубка порослі, обкошування 

території, догляд за безіменними 

могилами, обрізання дерев, 

прибирання сміття, побілка, 

фарбування парканів, косіння 

трави. 

8. Сільське сміттєзвалище, прилегла територія Розчищення території 

9. Спортивний та дитячий майданчик, прилегла 

територія по вул. Набережній с. Кам'янка 

Косіння трави, ремонт паркану, 

фарбування споруд 

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

35 с. Кам'янка 

Прибирання прилеглої території: 

підмітання, побілка, фарбування 

парканів.Складання, рубання дров. 

Косіння трави. 

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

1. Несанкціоновані сміттєзвалища за межами 

населеного пункту с. Тепениця та в с. Тепениця 

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

2. Територія прилегла до дитячого садка с. 

Тепениця вул. А. Левчука, 24 

Обрізання дере, кущів, 

прибирання прилеглої території. 

3. Територія прилегла до БК с. Тепениця, 

вул. А. Левчука, 21 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої території. 

4. Територія кладовища с. Тепениця, вул. 

Центральна 

Ремонт паркану, фарбування та 

прибирання території кладовища. 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої території, 

вивезення сміття на 

сміттєзвалище, скошування 

бур'янів.  

5. Територія пам’ятника загиблим воїнам під час Обрізання дерев, кущів, 



ВВВ по вул. А. Левчука, с. Тепениця прибирання прилеглої території 

6. Несанкціоновані сміттєзвалища за межеми 

населеного пункту с. Хмелівка та в с. Хмелівка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

7. Територія прилегла до дитячого садка в с. 

Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої території 

8. Територія прилегла до Будинку культури в 

с. Хмелівка по вул. Лісова, 101-а 

Обрізання дерев кущів, 

прибирання прилеглої території. 

Ремонт паркану 

9. Територія кладовища с. Хмелівка по вул. 

Лісовій (урочище струмок) 

Ремонт паркану, фарбування та 

прибирання території кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої території, 

вивезення сміття на 

сміттєзвалищі. 

10 Прилегла територія пам’ятника загиблим воїнам 

під час ВВВ в с. Хмелівка по вул. Лісовій 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої території 

11 р. Уборть за межами населеного пункту с. 

Хмелівка 

 Ремонт навісного переходу 

(кладки) через річку Уборть. 

12 Несанкціоновані сміттєзвалища за межами 

населеного пункту с. Артинськ та в с. Артинськ 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ. 

13 Територія прилегла до клубу с. Артинськ по 

вул. Гагаріна, 15 

Обрізання дерев, кущів, ремонт 

паркану, прибирання прилеглої 

території 

14 Територія кладовища с. Артинськ, урочище 

«Любожеда» 

Ремонт паркану, фарбування та 

прибирання території кладовища. 

Обрізання дерев, кущів, 

прибирання прилеглої території, 

вивезення сміття на сміттєзвалище 

15. Територія прилегла до ФАП с. Артинськ 

вул. Гагаріна,8 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев прибирання сміття та 

вивезення. 

16. Несанкціоновані сміттєзвалища с. Обище та за 

межами населеного пункту с. Обище  

Ліквідація несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

17. Територія прилегла до клубу в с. Обище по 

вул. Центральній, 33-б 

Ремонт паркану, обрізання дерев, 

кущів, прибирання прилеглої 

території. 

18. Територія прилегла до ФАП с. Обище по 

вул. Центральній, 36 

Ремонт паркану, зрізка кущів, 

дерев, прибирання сміття, 

фарбування ФАП. 

19. Несанкціоновані сміттєзвалища, за межами 

населеного пункту в с. Соснівка та в с. Сосніка 

Ліквідаці несанкціонованих 

сміттєзвалищ  

20. Територія прилегла до бувшого клубу в с. 

Соснівка по вул. Центральній, 33-б. 

Обрізання дерев, кущів, ремонт 

паркану, прибирання прилеглої 

території. 

с. Замисловичі, с. Устиінвка, с. Шебедиха 

1. Адмінбудівля села в с. Замисловичі по вул. 

Княгині Ольги, 22 

Порізка, порубка дров, 

перевезення та складання дров у 

сарай, прибирання прилеглої 

території до приміщення, 

обкошування трави, бурянів та їх 

прибирання, ремонтні роботи в 

приміщенні,прибирання снігу  ( в 

залежності від пори року) 

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



36 прибирання прилеглої території до 

клубу, ремонтні роботи в 

приміщенні клубу  

3. Будинок культурив  с. Замисловичі, вул. 

Княгина Ольги, 12 

Прибирання прилеглої території 

до приміщення, обкошування 

трави, бур'янів та їх прибирання, 

ремонтні роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в залежності 

від пори року) 

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

до приміщення, обкошування 

трави, бур'янів та їх прибирання, 

ремонтні роботи в приміщенні, 

прибирання снігу  ( в залежності 

від пори року) 

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

обкошування трави, бурянів та їх 

прибирання, прорізка, порубка і 

складання дров, ремонтні роботи. 

6. с. Замисловичі, сільське кладовище по 

вул. Соборній 

Вирубування порослі і чагарників 

(сухостою), здійснення 

навантаження гілля, сміття та інше 

на автотранспорт. 

7. с. Замисловичі, прибирання території біля 

пам’ятника загиблим односельчанам по 

вул. Княгині Ольги 

Обкошування трави, бурянів та їх 

прибирання 

8. Допомога одиноким престарілим особам 

с. Шебедиха 

Порізка, порубка, складання дров, 

обкошування трави, бур'янів та їх 

прибирання. 

9. Допомога одиноким престарілим особам, 

с. Замисловичі 

Порізка, порубка, складання дров, 

обкошування трави, бур'янів та їх 

прибирання 

с. Копище, с. Майдан-Копищенський 

1. Територія округу, облаштування могили 

спалених копищенців. 

Зняття дернового покритя, 

насипання піску до постаменту 

2. Територія кладовищ в с. Копище та в с. Майдан-

Копищенський 

Прибирання, побілка огорожі 

3. Адмінпрріщення будівлі округу, Будинок 

культури, магазини  

Виготовлення ящиків для сміття 

4. Центральні вулиці, автобусні зупинки  

с. Копище, с. М-Копищенський. 

Прибирання сміття та вивіз сміття 

на сміттєзвалище 

5. Меморіальний парк с. Копище Прибирання, обрізка дерев 

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

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

1. Адміністративне приміщення округу с. Хочино 

по вул. Малікова, 48 та прилегла до нього 

територія 

Підмітання, прибирання сміття, 

рубання дров, складання дров, 

побілка дерев, обрізання гілля 

дерев 

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

прилегла до нього територія 

Прибирання, рубання дров, 

ремонт огорожі, ремонт 

приміщення клубу. 

3. Будинок культури в с. Хочине, вул. Малікова, 25 

та прилегла територія до нього 

Прибирання, рубання дров, 

складання дров, ремонт огорожі, 

побілка дерев, обрізання гілля 



дерев, ремонт приміщення. 

4. Памятники в с. Хочине по вул. Малікова, в  с. 

Перга по вул. Центральній, в с. Рудня-

Перганська по  вул. Зарічній та прилегла до них 

територія 

Пробілка памятнкиів, прибирання 

прилеглої території 

5. Вулиці Малікова, Шкільна, Садова, Лісова, 

Зарічна, Космонавтів, Гагаріна та прилеглі до 

них території с. Хочино. 

Підмітання, прибирання сміття. 

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

Піскова, Сидоренка, Центральна, Геологічна та 

прилеглі до них території с. Перга 

Підмітання, прибирання сміття 

7. Вулиці Незалежна, Набережна, Лісова та 

прилеглі до них території с. Рудня-Хочинська, 

Підмітання, прибирання сміття 

8. Вулиця Зарічна та прилеглі до них території с. 

Рудня-Перганська 

Підмітання, прибирання сміття 

9. Кладовища сіл Хочине, Рудня-Хочинська, 

Перга, Рудня-Перганська та прилегла до них 

територія 

Прибирання території кладовища 

від сміття, обрізання дерев, 

обкошування. 

с. Лопатичі 

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

від погодних умов) 

2. Територія, яка визначена для виїзної торгівлі, 

с. Лопатичі, вул. Гагаріна. 

Прибирання сміття ( в залежності 

від погодних умов) 

3. Територія прилегла до пам’ятника загиблим 

воїнам-односельчанам, с. Лопатичі, вул. 

Гагаріна. 

Прибирання сміття ( в залежності 

від погодних умов). Обрізка гілля, 

дерев, Побілк парканів. 

4.  Територія прилегла до річки Уборть, с. 

Лопатичі, вул. Гагаріна, вул. Зарічна. 

Прибирання сміття на берегах 

річки Уброрть в районі села, 

обкошування прибережної смуги, 

вирубка пагонів молодих дерев. 

5. Територія кладовищ, с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 

вул. Зарічна. 

Прибирання сміття. Вирубка 

молодих пагонів. Побілка 

парканів. Ремонт паркану (в 

залежності від погодних умов). 

6. Прилегла територія до дошкільного закладу, 

с. Лопатичі, вул. Зарічна 

Облаштування паркану, 

прибирання сміття. 

7. Надання допомоги по господарству пенсіонерам 

та інвалідам села, с. Лопатичі. 

Рубка дров, побілка будинку, 

парканів. Прибирання сміття.  

8. Адмінприміщення старостинського округу, 

с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61 

Рубка і складання дров. Побілка 

парканів. Благоустрій території. 

с. Стовпинка, с. Держанівка 

1. Приміщення ФАПу в с. Стовпинка по 

вул. Шевченка, 35 

Ремонт будівіл: штукатурка та 

побілка  стін, віконних та вдерних 

відкосів. 

2. Територія прилегла до приміщення ФАПу, 

с.Стовпинка,вул. Шевченка,35 

Благоустрій прилеглої території: 

прибирання сміття, ремонт 

огорожі, косіння бур'янів 

3. Приміщення клубу по вул. Шевченка, 32 в 

с. Стовпинка 

Ремонт будівлі: штукатурка та 

побілка стін, віконних та дверних 

відкосів. 

4. Територія прилегла до приміщення клубу в 

с. Стовпинка по вул. Шевченка, 32 

Прибирання сміття, благоустрій 

території, побілка стовбурів дерев, 

косіння бур'янів  

5. Адмінприміщення старостинського округу в Ремонт будівлі: штукатурка та 



с. Стовпинка по вул. Шевченка, 30 побілка стін, віконних та дверних 

відкосів. 

6. Територія прилегла до адмінприміщення в 

с.Стовпинка 

Прибирання сміття, благоустрій 

території, побілка стовбурів дерев, 

косіння бур'янів 

7. Територія сільського кладовища по вул. 

Гагаріна, 1-а та замежеми кладовища 

Прибирання сміття, благоустрій 

території, побілка стовбурів дерев, 

косіння бур'янів 

8. Центральна частина с. Стовпинка, територія для 

виїзної торгівлі. 

Прибирання сміття та 

упорядкування території. 

смт Дружба 

1.  смт Дружба, вул. Миру, 1-14,  

територія прилегла до Будинку культури по вул. 

Миру, 11, 

адмінприміщення старостинського округу по 

вул. Миру, 13 

Підмітання вулиць, прибирання 

сміття, побілка дерев, обрізання 

гілля дерев. 

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

територія прилегла до Дружбівського НВК 

(вул. Незалежності, 4), 

Дружбівської дільничної лікарні (вул. 

Незалежності, 2) 

Підмітання вулиць, прибирання 

сміття, побілк дерев, обрізання 

гілля дерев. 

3. Майданчик для виїзної торгівлі смт Дружба, 

вул. Центральна, 7, 

Підмітання вулиці, прибирання 

сміття, побілка дерев. 

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

сміття і твердих побутових 

відходів. 

5. смт Діброва, площп Перемоги, територія 

прилегла до ФП смт Діброва. 

Підмітання вулиці, прибиання 

сміття і побутових відходів. 

6. Територія кладовища в смт. Діброва (за межами 

селища Діброва) 

Прибирання території кладовища 

від сміття. 

7. Допопога одиноким престарілим громадянам. Прибирання території біля 

будинку. 

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

1. Адміністративне приміщення старостиснкього 

округу,прилегла до нього територія  

с.Радовель,вул.Київська,1 

Прибирання сміття, зрізання 

дерев, поточний ремонт, 

впорядкування території в 

залежності від пори року. 

2. Приміщення сільського ФАП,прилегла до нього 

територія,  

с.Радовель ,вул. Миколи Хоречка,3 

Прибирання сміття, зрізання 

дерев, поточний ремонт, 

впорядкування території в 

залежності від пори року. 

3. Приміщення Будинку культури прилегла 

територія 

с. Радовель, вул. Миколи Хоречка,1а 

Прибирання сміття, зрізання 

дерев, поточний ремонт, 

впорядкування території в 

залежності від пори року. 

4. Приміщення церкви  

с. Радовель, 

 вул. Миколи Хоречка,2а 

Прибирання сміття, зрізання 

дерев, поточний ремонт, 

впорядкування території в 

залежності від пори року. 

5. Приміщення сільського клубу 

с. Пояски,вул. Шкільна,5б 

Прибирання сміття, зрізання 

дерев, поточний ремонт, 

впорядкування території в 

залежності від пори року. 

6. Територія сільського кладовища Прибирання сміття, зрізання 



с. Радовель 

вул.Миколи Хоречка 

дерев, поточний ремонт, 

впорядкування території в 

залежності від пори року. 

7. Територія сільського кладовища 

с. Пояски 

 (за межами населеного пункту) 

Прибирання сміття, зрізання 

дерев, поточний ремонт, 

впорядкування території в 

залежності від пори року. 

8. Територія сільського кладовища 

с.Рудня Радовельська 

(за межами населеного пункту) 

Прибирання сміття, зрізання 

дерев, поточний ремонт, 

впорядкування території в 

залежності від пори року. 

9. Центральні вулиці: 

 с.Радовель, Миколи Хоречка; 

 с.Радовель,Київська 

 с.Радовель,Мічуріна 

с.Пояски,вул.Шкільна 

с.Рудня Радовельська, вул.Василя Стуса 

Прибирання сміття, зрізання 

дерев, поточний ремонт 

10. Автобусні зупинки с.Радовель, 

вул.Мічуріна,вул.Миколи Хоречка 

Обкошування 

території,прибирання сміття 

11. Сміттезвалище (за межами населених пунктів) Упорядкування 

території(розчищення,спалювання 

сміття) 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                 Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  



                                                   
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 11 

 

Про погодження переліку об’єктів та видів робіт 

на 2022 рік для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення 

у вигляді суспільно корисних робіт  

 

 Розглянувши запит начальника Коростенського районного сектору філії 

№ 3  Державної установи «Центр пробації» у Житомирській області Козловець 

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

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Погодити перелік об’єктів та видів робіт на 2022 рік для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних 

робіт,  згідно з додатком. 

2. Начальнику відділу житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту населення Олексію Торгонському здійснювати контроль за роботою 

порушників, інформувати Коростенський районний сектор філії Державної 

установи «Центр пробації» у Житомирській області про проведену роботу та 

відбування покарання порушників. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



одаток  

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

видів робіт на 2022 рік для правопорушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно 

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

1 2 3 

м. Олевськ 

1. вул. Свято-Миколаївська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

2. вул. Володимирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

3. вул. Промислова Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

4. вул. Пушкіна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

5. вул. Герцена Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

6. вул. Олексія Береста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

7. Центральна площа міста Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

Погоджено: 

Олевська міська рада 

Рішенням 21.01.2022 року 

№11 

Міський голова 

_______Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

Начальник Коростенського районного  

сектору філії № 3 державної установи 

«Центр пробації» 

у Житомирської області 

__________Анжела КОЗЛОВЕЦЬ 
 



прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

8. вул. Київська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

9. вул. Привокзальна Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

10. вул. Житомирська Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

11. вул. Олевської республіки Здійснення навантаження 

піску, гілля, сміття та інше 

на автотранспорт, 

прибирання від насипів 

піску та твердих побутових 

відходів, вирубка чагарнику 

12. вул. Промислова, центральне кладовище Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою). 

Прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

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

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

14. Прибережна смуга р. Уборть в межах міста, 

м. Олевськ 

Вирубування порослі і 

чагарників (сухостою), 

прибирання від ТПВ, покіс 

трави. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету       Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  



                                                    
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 12 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов   

 

         Розглянувши заяву та подані документи *****, проживає по вул. *****,  м. 

Олевськ, *****, проживає по вул. *****,44, с.Забороче, Коростенського району, 

Житомирської області, керуючись Правилами обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затвердженими Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Ради 

професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, ст. 36,39,46 Житлового кодексу 

Української РСР, пп.2 п.а) ч.1 ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:    

1. Взяти на квартирний облік *****, 1967 р.н та її сім’ю в складі:  

- *****, 1989 р.н.- дочка; 

- *****, 2011 р.н. – онука 

та внести в списки на отримання житла до позачергової черги громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, як особу, що постраждала внаслідок 

пожежі. 

2. Взяти на квартирний облік *****, 1993 р.н та її сім’ю в такому складі: 

- *****, 2009 р.н.- син; 

- *****, 2010 р.н.- дочка; 

- *****, 2013 р.н.- син; 

- *****, 2015 р.н.- син; 

- *****, 2017 р.н.- син; 

- *****, 2020 р.н.- дочка; 

- *****, 2021 р.н. - син 

та внести в списки на отримання житла до позачергової черги громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, як багатодітну сім’ю. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     №13 

 

Про затвердження списків  

громадян, які перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому 

комітеті Олевської міської ради як такі,  

що потребують поліпшення житлових умов 

 

  Розглянувши списки черговості громадян, які перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської міської ради для 

одержання жилих приміщень за місцем проживання, керуючись пп. 2 п.а ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.39, 43, 45, 46 

Житлового кодексу, Правилами обліку громадян, які потребують покращення 

покращення житлових умов, затверджених Радою Міністрів Української РСР 

від 11.12.1984р. №470, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити списки громадян, які перебувають на квартирному обліку у 

виконавчому комітеті Олевської міської ради як такі, що потребують 

поліпшення житлових умов за місцем проживання:  

1.1. Список громадян, які користуються правом позачергового отримання 

житлових приміщень станом на 01.01.2022 р. (додаток 1); 

1.2. Список громадян, які користуються правом першочергового отримання 

житлових приміщень станом на 01.01.2022 р. (додаток 2); 

1.3. Список громадян, які користуються правом загального отримання 

житлових приміщень станом на 01.01.2022 р. (додаток 3). 

2. Рішення виконавчого комітету Олевської міської ради «Про затвердження 

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

потребують поліпшення житлових умов» від 11.02.2021 року №44 вважати 

таким, що втратило чинність. 

3. Загальному відділу виконавчого комітету Олевської міської ради (Саковець 

Лесі) забезпечити оприлюднення даного рішення на веб-сайті Олевської міської 

ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія 

 

 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
  



                                                    
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 14 

 

Про затвердження квартирної черги   

громадян, які перебувають на  соціальному  

квартирному обліку у виконавчому комітеті 

Олевської міської ради 

 

Розглянувши списки черговості громадян, які перебувають на 

соціальному квартирному обліку для одержання жилих приміщень із фонду 

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

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

кодексу Української РСР, Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Затвердити списки громадян, які перебувають на соціальному квартирному 

обліку у виконавчому комітеті Олевської міської ради: 

1.1. Список громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку на 

позачергове отримання житла (додаток 1 ); 

1.2. Список громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку на 

першочергове отримання житла (додаток 2 ). 

2. Рішення виконавчого комітету Олевської міської ради « Про затвердження 

квартирної черги  громадян, які перебувають на соціальному квартирному 

обліку Олевської міської ради» від 11.02.2021 року №43 вважати таким, що 

втратило чинність. 

3. Загальному відділу виконавчого комітету Олевської міської ради (Саковець 

Лесі) забезпечити оприлюднення даного рішення на веб-сайті Олевської міської 

ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                    
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 15 

 

Про затвердження списку дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа, які потребують поліпшення  

житлових умов та перебувають на 

квартирному обліку у виконавчому комітеті  

Олевської міської ради 

 

         З метою сприяння вирішення питань щодо забезпечення житлом дітей-

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

потребують поліпшення житлових умов, відповідно до Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

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

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

кодексу, «Правилами обліку громадян, які потребують покращення житлових 

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

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

ВИРІШИВ: 

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

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

позачергове отримання житла. (Додаток 1) 

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

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

першочергове отримання житла.(Додаток 2) 

3. Рішення виконавчого комітету Олевської міської ради «Про затвердження 

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

числа, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на 

квартирному обліку Олевської міської ради» від 11.02.2021 року №45, вважати 

таким, що втратило чинність. 

4. Начальнику загального відділу виконавчого апарату Олевської міської ради 

Саковець Л.В. розмістити на веб-сайті міської ради інформацію щодо 

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

числа, які перебувають на квартирному обліку. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара С.І. 

Міський голова                                                                     Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 



                                                    
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 16 

 

Про передачу квартир (будинків) 

у приватну власність окремим  

громадянам Олевської міської  

територіальної громади 

 

 Розглянувши заяви та відповідні документи *****, проживає по вул. 

*****, 67а кв.1, с.Кишин Коростенського району Житомирської області, *****, 

проживає по вул. *****, 67а кв.3, с.Кишин Коростенського району 

Житомирської області, керуючись ч.1 ст.2, ст.8 Закону України «Про 

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

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність квартиру №1 у житловому будинку № 67а по 

вул. *****, с.Кишин, Коростенського району, Житомирської області, загальною 

площею 41,6 кв.м., *****, 1987 р.н. та її сім’ї у такому складі: 

- *****, 1985 р.н.: 

- *****, 2007 р.н.; 

- *****, 2012 р.н; 

- *****, 2021 р.н. 

2. Передати у приватну власність квартиру №3 у житловому будинку № 67а по 

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

загальною площею 62,6 кв.м., *****, 1987 р.н. 

2.1. ***** сплатити вартість надлишкової загальної площі житлової квартири, 

що приватизується, в сумі 5 грн. 69 коп. згідно  розрахунку (додаток 1). 

3. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Бородавко Ніні виготовити та видати свідоцтва 

про право власності на житло. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергію. 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
                                                                                                                  

 

      Додаток 1        

   до рішення виконавчого комітету 

 Олевської міської ради 

від 21.01.2022 р. 

 

РОЗРАХУНОК 

вартості надлишкової загальної прощі квартири (будинку), що 

приватизується 

 

1. Загальна площа будинку ( квартири) (П) – 62,6 кв.м. 

2. Кількість зареєстрованих у квартирі/будинку осіб (М) -  1 

3. Розмір загальної площі, що підлягає безоплатній передачі мешканцям 

квартири/будинку за законом:                                                                                                                                                                                   

Пб=  М x 21+10=1 x 21+10 = 31 кв.м. 

4. Розмір надлишкової площі, що підлягає  оплаті: 

Пн= ( П – Пб ) = 62,6 – 31,0 = 31,6 кв.м. 

5. Вартість надлишкової  загальної площі квартири/будинку, що 

приватизується (розмір доплати за надлишкову площу): 

Д= Пн x 0,18 = 31,6 x 0,18 = 5,69 грн. 

 

 

 

Підпис відповідальної  

за розрахунок особи                                        ___________Бородавко Н.А. 

 

Підпис наймача, що приватизує квартиру    ___________ *****Р.В. 

  



                                                    
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 17 

 

Про видачу ордера 

на житлове приміщення 

 

         Розглянувши заяву *****, проживає по вул. *****,7 кв.16, смт. 

Новоозерянка Коростенського р-ну Житомирської області, керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.10 ст.15, ст.58, ч.1 

ст.122 Житлового кодексу України, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Видати ордер на вселення у житлову квартиру №16 по вул. *****, буд.7, 

смт.Новоозерянка Коростенського району Житомирської області, загальною 

площею 42 кв.м., *****, 1954 р.н.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова                                          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                    
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 18 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 25.06.2021 року  

№145  «Про проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг по вивезенню твердих 

 побутових відходів від  приватного 

сектору житлових будинків, організацій 

підприємств та установ,  в Олевській  

 міській територіальній громаді» 

 

З метою задоволення потреб жителів багатоквартирних житлових 

будинків міста Олевськ у послугах з роздільного збирання, вивезення та 

розміщення твердих побутових відходів, визначення виконавця даних послуг, 

який може забезпечити виконання обов’язків на відповідному рівні та з 

найменшою вартістю їх надання, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

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

відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови 

Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження 

Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з 

вивезення побутових відходів», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни до рішення  виконавчого комітету від 25.06.2021 року №145 

«Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг по вивезенню 

твердих побутових відходів від приватного сектору житлових будинків, 

організацій, підприємств та установ в  Олевській міській  територіальній 

громаді», а саме: 

1) Внести зміни до складу конкурсної комісії ввівши до складу конкурсної 

комісії додаткових членів комісії (за згодою): головного інженера ТОВ «ОП 

Тепломережа» Панченка Олексія Анатолійовича; жителя м.Олевськ вул. 

Олексія Береста, 36 Кучанську Любов Василівну. 

2) п. 11 Конкурсної документації викласти в новій редакції, згідно додатку.   
 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

Міський голова                                                               Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету Олевськоїімської 

ради від  21.01.2022 року №  18 «Про внесення змін 

до рішення  виконавчого комітету від 25.06.2021 

року №145 «Про проведення конкурсу з визначення 

виконавця послуг по вивезенню твердих  побутових 

відходів від  приватного сектору житлових 

будинків, організацій підприємств та установ,  в 

Олевській  міській територіальній громаді» 

 

11. Критерії відповідності  конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам. 

  

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності 

1. Наявність в учасника 

достатньої кількості спеціально 

обладнаних  транспортних засобів 

для збирання та перевезення 

твердих побутових відходів 

(твердих, великогабаритних, 

ремонтних, рідких побутових 

відходів, небезпечних відходів у 

складі побутових відходів), що 

утворюються у житловій забудові 

та на підприємствах, в установах 

та організаціях, розміщених у 

межах певної території 

перевага надається учасникові, який має 

спеціально обладнані транспортні засоби різних 

типів для збирання та перевезення усіх видів 

побутових відходів – твердих, великогабаритних, 

ремонтних, рідких побутових відходів, 

небезпечних відходів у складі побутових відходів 

 

для підтвердження факту наявності достатньої 

кількості спеціально обладнаних  транспортних 

засобів учасник подає відповідні розрахунки з 

урахуванням інформації про обсяги надання 

послуг з вивезення твердих побутових відходів, 

наведеної у конкурсній документації. Під час 

проведення розрахунків спеціально обладнані 

транспортні засоби, рівень зношеності яких 

перевищує 75 відсотків, не враховується 

  

перевага надається учасникові, який має 

спеціально обладнані  транспортні засоби, строк 

експлуатації та рівень зношеності яких менший 

2. Можливість здійснювати 

щоденний контроль за технічним 

станом транспортних засобів 

власними силами, виконання 

регламентних робіт з технічного 

обслуговування та ремонту 

спеціально обладнаних 

транспортних засобів 

наявність власного або орендованого 

контрольно-технічного пункту 

3. Підтримання належного 

санітарного стану  транспортних 

засобів для збирання та 

перевезення  побутових відходів 

наявність власного або орендованого обладнання 

для миття контейнерів та спеціально обладнаних 

транспортних засобів 

4. Можливість проводити в 

установленому законодавством 

порядку щоденний медичний 

використання власного медичного пункту або 

отримання таких послуг на договірній основі 



огляд водіїв у належним чином 

обладнаному медичному пункті 

5. Можливість забезпечити 

зберігання та охорону спеціально 

обладнаних транспортних засобів 

для перевезення  побутових 

відходів на підставі та у порядку, 

встановленому законодавством 

зберігання  спеціально обладнаних транспортних 

засобів забезпечують штатні працівники або інше 

підприємство за договором на власній або 

орендованій території виконавця послуг 

6. Наявність системи контролю 

руху спеціально обладнаних 

транспортних засобів підчас 

збирання та перевезення 

побутових відходів 

перевага надається учасникові, що використовує 

супутникову систему навігації 

7. Вартість надання послуг з 

вивезення твердих побутових 

відходів 

вартість надання послуг з вивезення твердих, 

великогабаритних, ремонтних, рідких    

побутових відходів, небезпечних відходів у 

складі побутових відходів порівнюється окремо 

 

перевага надається учасникові, що пропонує 

найменшу вартість надання послуг 

8. Досвід роботи з надання послуг 

з вивезення побутових відходів 

відповідно до вимог стандартів, 

нормативів, норм та правил 

перевага надається учасникові, що має досвід 

роботи з надання послуг з вивезення побутових 

відходів відповідно до вимог стандартів, 

нормативів, норм та правил понад три роки 

9. Наявність у працівників 

відповідної кваліфікації (з 

урахуванням пропозицій щодо 

залучення співвиконавців) 

перевага надається учасникові, який не має 

порушень правил безпеки дорожнього руху 

водіями спеціально обладнаних транспортних 

засобів під час надання послуг з вивезення  

побутових відходів 

10. Способи поводження з 

побутовими відходами, яким 

надається перевага, у порядку 

спадання: повторне використання; 

використання як вторинної 

сировини; отримання електричної 

чи теплової енергії; захоронення  

побутових відходів 

перевага надається учасникові, що здійснює 

поводження  з  побутовими відходами способом, 

який зазначено у графі "Кваліфікаційні вимоги" 

цього пункту у порядку зростання, і з більшою 

кількістю твердих побутових відходів 

 

  



                                                      
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 19 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 15.12.2021 року  №266 «Про визначення 

виконавця послуг з організації  роздільного 

збирання  та вивезення твердих побутових відходів від 

багатоквартирних житлових будинків та на підприємствах, 

в установах, організаціях в Олевській міській 

територіальній громаді» 

 

На виконання листа Північного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 23.12.2021 №60-02/9415, та з метою 

задоволення потреб жителів багатоквартирних житлових будинків міста 

Олевськ в послугах з роздільного збирання, вивезення та розміщення твердих 

побутових відходів, визначення виконавця даних послуг, який може 

забезпечити виконання обов’язків на відповідному рівні та з найменшою 

вартістю їх надання, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про відходи», 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету 

Міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 «Про затвердження Правил надання 

послуг з вивезення побутових відходів», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 16.11.2011 р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових 

відходів», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни до рішення  виконавчого комітету від 15.12.2021 року №266 

«Про визначення виконавця послуг з організації  роздільного збирання  та 

вивезення твердих побутових відходів від  багатоквартирних житлових 

будинків та на підприємствах, в установах, організаціях в Олевській міській 

територіальній громаді»,  а саме: 

1) Внести зміни до складу конкурсної комісії ввівши до складу комісії 

додаткових членів комісії (за згодою): головного інженера ТОВ «ОП 

Тепломережа» Панченка Олексія Анатолійовича; голову ОСББ «Вишиванка-

Олевськ» Баська Віктора Григоровича. 

2) п. 11 Конкурсної документації викласти в новій редакції згідно з додатком.   

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ковальчука Василя. 

Міський голова                                            Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток  

до рішення виконавчого комітету Олевськоїі мської 

ради від  21.01.2022 року №  19«Про внесення змін 

до рішення  виконавчого комітету від 15.12.2021 

року №266 «Про визначення виконавця послуг з 

організації  роздільного збирання  та вивезення  

твердих побутових відходів від багатоквартирних 

житлових будинків та на підприємствах, в 

установах, 

організаціях в Олевській міській територіальній 

громаді»» 

 

11. Критерії відповідності  конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам. 

  

Кваліфікаційні вимоги Критерії відповідності 

1. Наявність в учасника 

достатньої кількості спеціально 

обладнаних  транспортних засобів 

для збирання та перевезення 

твердих побутових відходів 

(твердих, великогабаритних, 

ремонтних, рідких побутових 

відходів, небезпечних відходів у 

складі побутових відходів), що 

утворюються у житловій забудові 

та на підприємствах, в установах 

та організаціях, розміщених у 

межах певної території 

перевага надається учасникові, який має 

спеціально обладнані транспортні засоби різних 

типів для збирання та перевезення усіх видів 

побутових відходів – твердих, великогабаритних, 

ремонтних, рідких побутових відходів, 

небезпечних відходів у складі побутових відходів 

 

для підтвердження факту наявності достатньої 

кількості спеціально обладнаних  транспортних 

засобів учасник подає відповідні розрахунки з 

урахуванням інформації про обсяги надання 

послуг з вивезення твердих побутових відходів, 

наведеної у конкурсній документації. Під час 

проведення розрахунків спеціально обладнані 

транспортні засоби, рівень зношеності яких 

перевищує 75 відсотків, не враховується 

  

перевага надається учасникові, який має 

спеціально обладнані  транспортні засоби, строк 

експлуатації та рівень зношеності яких менший 

2. Можливість здійснювати 

щоденний контроль за технічним 

станом транспортних засобів 

власними силами, виконання 

регламентних робіт з технічного 

обслуговування та ремонту 

спеціально обладнаних 

транспортних засобів 

наявність власного або орендованого 

контрольно-технічного пункту 

3. Підтримання належного 

санітарного стану  транспортних 

засобів для збирання та 

перевезення  побутових відходів 

наявність власного або орендованого обладнання 

для миття контейнерів та спеціально обладнаних 

транспортних засобів 



4. Можливість проводити в 

установленому законодавством 

порядку щоденний медичний 

огляд водіїв у належним чином 

обладнаному медичному пункті 

використання власного медичного пункту або 

отримання таких послуг на договірній основі 

5. Можливість забезпечити 

зберігання та охорону спеціально 

обладнаних транспортних засобів 

для перевезення  побутових 

відходів на підставі та у порядку, 

встановленому законодавством 

зберігання  спеціально обладнаних транспортних 

засобів забезпечують штатні працівники або інше 

підприємство за договором на власній або 

орендованій території виконавця послуг 

6. Наявність системи контролю 

руху спеціально обладнаних 

транспортних засобів підчас 

збирання та перевезення 

побутових відходів 

перевага надається учасникові, що використовує 

супутникову систему навігації 

7. Вартість надання послуг з 

вивезення твердих побутових 

відходів 

вартість надання послуг з вивезення твердих, 

великогабаритних, ремонтних, рідких    

побутових відходів, небезпечних відходів у 

складі побутових відходів порівнюється окремо 

 

перевага надається учасникові, що пропонує 

найменшу вартість надання послуг 

8. Досвід роботи з надання послуг 

з вивезення побутових відходів 

відповідно до вимог стандартів, 

нормативів, норм та правил 

перевага надається учасникові, що має досвід 

роботи з надання послуг з вивезення побутових 

відходів відповідно до вимог стандартів, 

нормативів, норм та правил понад три роки 

9. Наявність у працівників 

відповідної кваліфікації (з 

урахуванням пропозицій щодо 

залучення співвиконавців) 

перевага надається учасникові, який не має 

порушень правил безпеки дорожнього руху 

водіями спеціально обладнаних транспортних 

засобів під час надання послуг з вивезення  

побутових відходів 

10. Способи поводження з 

побутовими відходами, яким 

надається перевага, у порядку 

спадання: повторне використання; 

використання як вторинної 

сировини; отримання електричної 

чи теплової енергії; захоронення  

побутових відходів 

перевага надається учасникові, що здійснює 

поводження  з  побутовими відходами способом, 

який зазначено у графі "Кваліфікаційні вимоги" 

цього пункту у порядку зростання, і з більшою 

кількістю твердих побутових відходів 

 

 

  



                                                      
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 20 

 

Про затвердження завдання на розроблення  

Схеми санітарного очищення населених пунктів  

Олевської міської територіальної громади 

  

 Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 

15.12.2021 № 275 «Про надання дозволу на розроблення Схеми санітарного 

очищення населених пунктів Олевської міської територіальної громади», 

розпорядження Олевського міського голови від 30.12.2021 № 425 «Про 

створення робочої групи з розроблення Схеми санітарного очищення населених 

пунктів Олевської міської територіальної громади», протокольного рішення 

робочої групи з розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів 

Олевської міської територіальної громади від 19.01.2021 № 1, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити завдання на розроблення Схеми санітарного очищення населених 

пунктів Олевської міської територіальної громади (далі-Завдання) (додається). 

2. Структурним підрозділам виконавчого апарату міської ради: відділу 

житлово-комунального господарства, інфраструктури та цивільного захисту 

населення (Олексій Торгонський), відділу містобудування, архітектури та 

будівництва управління містобудування, архітектури, будівництва та 

землекористування виконавчого апарату міської ради (Верещако Володимир) 

розробити Схему санітарного очищення населених пунктів Олевської міської  

територіальної громади, відповідно Завдання 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 
 

 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО: 

Рішення робочої групи з 

розроблення Схеми санітарного 

очищення населених пунктів 

Олевської міської територіальної 

громади 

від 19.01.2022 № 1 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 21.01.2022 № 20 

 

ЗАВДАННЯ 

на розроблення Схеми санітарного очищення населених пунктів Олевської 

міської територіальної громади Житомирської області 

 

1 Назва населених пунктів 1.Калинівський старостинський округ 

1) с. Калинівка 

2) с. Бацеве 

3) с. Ліски 

2. Жубровицький старостинський округ 

4) с. Жубровичі 

3. Замисловицький старостинський округ 

5) с. Замисловичі 

6) с. Рудня-Замисловицька  

7) с. Устинівка 

8) с. Шебедиха  

4. Зольнянський старостинський округ 

9)   с. Зольня 

10) с. Ковалівка 

11) с. Сердюки 

5. Зубковицький старостинський округ 

12) с. Зубковичі 

6. Кам’янський старостинський округ 

13) с. Кам’янка 

14) с. Лісове 

7. Кишинський старостинський округ 

15) с. Кишин 

16) с. Забороче 

17) с. Лугове 

18) с. Болярка 

8. Покровський старостинський округ 

19) с. Покровське 

20) с. Будки 

21) с. Михайлівка  

22) с. Млинок 

23) с. Журжевичі 

24) с. Рудня 

9. Дружбівський старостинський округ 

25) смт. Дружба 



26) смт. Діброва 

10. Новоозерянський старостинський округ 

27) смт. Новоозерянка 

28) с. Озеряни 

29) с. Рудня Озерянська 

11. Копищенський старостинський округ 

30) с. Копище 

31) с. Майдан-Копищенський 

12. Лопатицький старостинський округ 

32) с. Лопатичі 

13. Майданський старостинський округ  
33) с. Майдан 

34) с. Джерело 

35) с. Сарнівка 

14. Руднє-Бистрянський округ 

36) с. Рудня-Бистра 

37) с. Варварівка 

38) с. Корощине 

39) с. Сновидовичі 

15. Стовпинський округ 

40) с. Стовпинка 

41) с. Держанівка 

16.Сущанський старостинський округ  

42) с. Сущани 

43) с. Андріївка 

17. Тепеницький старостинський округ 

44) с. Тепениця 

45) с. Артинськ 

46) с. Обище 

47) с. Соснівка 

48) с. Хмелівка 

18. Хочинський старостинський округ 

49) с. Хочине 

50) с. Перга 

51) с. Рудня-Перганська 

52) с. Рудня-Хочинська 

19. Юрівський старостинський округ 

52) с. Юрове 

20. Радовельський старостинський округ 

53) с. Радовель 

54) с. Рудня-Радовельська 

55) с. Пояски 

м. Олевськ 

2 Підстава для розроблення 

схеми 

 

2.1  Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів» 

2.2  Закон України «Про відходи» 

2.3  Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги» 



2.4  Земельний кодекс України 

2.5  Закон України «Про топографогеодезичну і 

картографічну діяльність» 

2.6  Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

2.7  Закон України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» 

2.8  Постанова КМУ від 10.12.2008 №1070 «Про 

затвердження Правил надання послуг з 

поводження з побутовими відходами» (із 

змінами) 

2.9  Постанова КМУ від 16.11.2011 №1173 

«Питання надання послуг з вивезення 

побутових відходів» (із змінами) 

2.10  Наказ Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 

30.07.2010 № 259 «Про затвердження Правил 

визначення норм надання послуг з вивезення 

побутових відходів» 

2.11  Наказ Міністерства охорони здоров’я України 

від 17.03.2011 №145 «Про затвердження 

Державних санітарних норм та правил 

утримання територій населених місць» 

2.12  Наказ Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 23.03.2017 №57 

«Про затвердження Порядку розроблення, 

погодження та затвердження схем санітарного 

очищення населених пунктів» 

2.13  ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми 

санітарного очищення населеного пункту» 

2.14  Рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради від 15.12.2021 № 275 

3 Замовник розроблення схеми Олевська міська рада Житомирської області 

4 Розробник схеми Відділ житлово-комунального господарства, 

інфраструктури та цивільного захисту 

населення, відділ містобудування, архітектури 

та будівництва  управління містобудування, 

архітектури, будівництва та 

землекористування виконавчого апарату 

Олевської міської ради Житомирської області 

5 Строк розроблення схеми до 15.12.2022 

6 Строк, на який 

розробляється схема 

15 років 

Строк розрахункового етапу 

схеми 

5 років 

7 Чисельність населення з 

урахуванням маятникової 

міграції та середньорічної 

чисельності туристів і гос   

35 тис. осіб 

з урахуванням маятникової міграції та 

середньорічної чисельності туристів і гостей 

 



тей відповідно до 

генеральних планів 

населених пунктів 

 

8 Норми надання послуг з 

вивезення побутових 

відходів 

Відповідно наказу Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України 

від 30.07.2010 № 259 «Про затвердження 

правил визначення норм надання послуг з 

вивезення побутових відходів», рішення 

виконавчого комітету Олевської міської ради 

від 30.07.2012 № 185 «Про затвердження 

норми утворення твердих побутових відходів» 

9 Розподіл території 

населеного пункту за 

районами санітарного 

очищення 

Розподіл території Олевської міської 

територіальної громади за районами 

санітарного очищення та визначення межі 

районів здійснюється під час розроблення 

схеми 

10 Необхідно визначати (з 

урахуванням перспективного 

розвитку) 

 

10.1  методи поводження з побутовими відходами, 

включаючи небезпечні відходи у їх складі, 

промисловими відходами ІІІ-IV класів 

небезпеки, які відповідно до ДСанПіН 2.2.7. 

029-99 можуть прийматися на полігони 

побутових відходів 

10.2  методи прибирання об’єктів благоустрою, 

методи знешкодження вуличного змітання 

10.3  обсяги робіт із санітарного очищення 

10.4  тип, кількість, технічні характеристики 

контейнерів для зберігання побутових 

відходів, включаючи небезпечні відходи у їх 

складі, спеціально обладнаних транспортних 

засобів для збирання та перевезення 

побутових відходів, включаючи небезпечні 

відходи у їх складі, машин, механізмів, 

устаткування 

10.5  тип, кількість, потужність і розміщення в 

плані населених пунктів об'єктів поводження з 

відходами 

10.6  доцільність розширення, реконструкції, 

модернізації існуючих та будівництва нових 

об'єктів поводження з побутовими відходами 

та прибирання території населеного пункту, в 

тому числі:  

- баз спеціально обладнаних транспортних 

засобів для збирання та перевезення 

побутових відходів, машин і механізмів для 

прибирання; 

 - перевантажувальних/сортувальних станцій;  

- підприємств сортування та перероблення 



побутових відходів;  

- підприємств термічного перероблення 

побутових відходів; 

 - полігонів побутових відходів 

(сміттєзвалищ); 

 - місць тимчасового розміщення небезпечних 

відходів у складі побутових відходів до їх 

передачі спеціалізованим підприємствам;  

- зливних станцій;  

- піскобаз;  

- снігозвалищ тощо 

10.7  обсяги фінансування заходів, передбачених 

схемою  

10.8  обсяги здійснення робіт із планово- 

регулярного механізованого прибирання 

територій з удосконаленими покриттям (за 

типами територій) 

10.9  обсягів механізованого посипання проїзної 

частини вулиць і доріг під час ожеледиць і 

снігопадів у відсотках від їх загальної площі 

10.10  способів та обсягів ліквідації 

запропонованими способами снігу під час 

разових снігопадів 

10.11  інших заходів із санітарного очищення 

11 Погодження схеми 

санітарного очищення 

населених пунктів 

 

11.1  Проект Схеми санітарного очищення 

населених пунктів Олевської міської 

територіальної громади погоджується 

Виконавцем із робочою групою з розроблення 

Схеми санітарного очищення населених 

пунктів Олевської міської територіальної 

громади, склад якої затверджено 

розпорядженням міського голови  від 

15.12.2021 № 275 

11.2  Розроблена Схема погоджується із 

заінтересованими органами:  

1) відділом житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного 

захисту населення; 

2) відділом містобудування, архітектури та 

будівництва  управління містобудування, 

архітектури, будівництва та 

землекористування виконавчого апарату 

Олевської міської ради Житомирської області; 

3) відділом землекористування управління 

містобудування, архітектури, будівництва та 

землекористування виконавчого апарату 

міської ради; 



4) управлінням фінансів Олевської міської 

ради; 

5) територіальним органом Державної служби 

України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів; 

6) територіальним органом екологічної 

інспекції України; 

7) територіальним органом Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій 

12 Затвердження схеми 

санітарного очищення 

населених пунктів 

Погоджена із  заінтересованими органами 

Схема оформлюється відповідним рішенням 

виконавчого комітету міської ради  і 

оприлюднюється у засобах масової інформації 

протягом 5 робочих днів після її затвердження 

 

 

Керуючий справами  виконавчого  

комітету міської ради                                                                Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 

 

  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 21 

 

Про встановлення тарифу на  

теплову енергію ТОВ «Олевському 

орендному підприємству теплових 

мереж»  

 

         Розглянувши подання ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових 

мереж» та наданий ними розрахунок тарифу на теплову енергію її виробництво 

з використанням альтернативних джерел енергії, транспортування та 

постачання для потреб установ та організацій, що фінансуються з державного 

чи місцевого бюджету, ст. 13, 20 Закону України «Про теплопостачання», 

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

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

регуляторної політики у сфері громадської діяльності» та враховуючи 

зростання цін на енергоносії, підвищення мінімального рівня заробітної плати 

та з метою забезпечення економічного вирівнювання роботи Олевського 

орендного підприємства  теплових мереж, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

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

на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для  

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

 - виробництво теплової енергії 2611,79 грн/Гкал.; 

 - транспортування теплової енергії 471,04 грн/Гкал.; 

 - постачання теплової енергії 25,35 грн/Гкал. 

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

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

сайті Олевської міської ради. 

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

Анатолію)  у строк, що не перевищує 15 днів з дати ведення їх у дію, 

повідомити про це споживачів з посиланням на дане рішення. 

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

адміністрації ТОВ «Олевське орендне підприємство  теплових мереж» 

вишукувати можливості щодо зниження собівартості надання послуг, 

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

енергоносії – подавати розрахунки на розгляд виконкому. 



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

29.09.2021 року №194 «Про встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ 

«Олевському орендному підприємству теплових мереж» ».  

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гончара Сергія.  

 

 

 

Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 22 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення громадянки *****, керуючись ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», відповідно 

акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 18.01.2022 

р. № 1, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати дозвіл ***** на зрізання 1 клена за адресою: вул. Л. Українки, 

22, в с. Лопатичі  

 2. Зрізання аварійного дерева провести забезпечивши техніку безпеки під 

час виконання робіт. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Гончара Сергія. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
 

 

  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 23 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних ТОВ 

«АТБ-МАРКЕТ» 

 

 Розглянувши лист ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» яке знаходиться за адресою 

проспект Олександра Поля,40, м. Дніпро, керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Наказу № 190 від 27.06.2008р. «Про 

затвердження Правил користування системами комунального водопостачання 

та водовідведення в населених пунктах України», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати дозвіл ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» на збір вихідних даних на 

підключення до централізованої мережі водопостачання об’єкту: «Нове 

будівництво магазину продовольчих та не продовольчих товарів по вул. Свято-

Воздвиженська, в м.Олевськ, Коростенського району Житомирської області». 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова                                                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 24 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних громадянам 

міста 

 

 Розглянувши заяви гр. *****, проживає по вул.  *****, 11 в с. Соснівка 

Коростенського району, *****, проживає по вул. *****, 4, кв. 85 в м. Олевськ, 

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

Наказу № 190 від 27.06.2008 р. «Про затвердження Правил користування 

системами комунального водопостачання та водовідведення в населених 

пунктах України», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати дозвіл гр. ***** на збір вихідних даних на підключення до 

централізованої мережі водопостачання та водовідведення нежитлової будівлі 

за адресою: вул. *****, 1, приміщення 3, в м. Олевськ. 

 

 2. Надати дозвіл гр. ***** на збір вихідних даних на підключення до 

централізованої мережі водопостачання житлової квартири, за адресою: вул. 

*****, 4 кв.85 в м. Олевськ.  

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Гончара Сергія. 

 

 

Міський голова                                                                Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й    к о м і т е т 

РІШЕННЯ  

21.01.2022     м. Олевськ                     № 25 
 

 

Про затвердження паспорту ризику  

виникнення надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру 

Олевської міської територіальної громади 

Житомирської області 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання та 

ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від 

наслідків надзвичайних ситуацій, відповідно до Кодексу цивільного захисту 

України, виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити паспорт ризику виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру Олевської міської територіальної 

громади (додається). 

2.  Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого 

комітету Олевської міської ради від 31.08.2021року №183 «Про 

затвердження паспорту ризику виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру Олевської міської територіальної 

громади». 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого  

заступника міського голови Ковальчука Василя. 

 

 

Міський голова                                                           Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 
 

 

  

 

 



ПОГОДЖЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

начальник відділу цивільного захисту                    рішенням виконавчого комітету 

Коростенського районного управління                   Олевської міської ради 

ДСНС України в Житомирській області                 від 21.01.2022 №25 

Віктор СТУЖУК                                                         

 

«____» _____________ 2022 р. 
 

 

              «____» _____________ 2022 р. 
 

                        м.п                                                                               м.п 
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1.Загальна характеристика ТГ 
1.1.Адміністративно-територіальна характеристика 

Адміністративний центр ТГ м. Олевськ 
Дата утворення ТГ 2016 рік 

Керівництво ТГ:  

міський голова Лисицький Сергій Іванович 

перший заступник міського голови Ковальчук Василь Юрійович 

заступник міського голови  Гончар Сергій Андрійович 

народні депутати України від району Арешонков Володимир Юрійович 

Місце розташування ТГ У центральній частині Східно - Європейської рівнини, на 

півночі Правобережної України 

Перелік районів, з якими межує ТГ:  

Захід Рокитнянський, Рівненської області 

північ  Лельчицький, Республіки Білорусь 

Південь Ємільчинський, Новоград – Волинський 

Схід Лугинський, Овруцький 

Площа ТГ, тис. кв. км 2,248  

Міста 1 

Селища міського типу 3 

Села 51 

Селища 2 

Населені пункти 57 

Додаткова інформація  

 

 1.2.Соціально-демографічна характеристика 

Загальна кількість населення, тис. осіб 38018 
Міське населення, тис. осіб 12238 

Сільське населення, тис. осіб 25780 

Кількість чоловіків, тис. осіб  

Кількість жінок, тис. осіб  

Кількість працездатного населення, тис. осіб  

Кількість непрацездатного населення, тис. осіб  

Кількість народжених, тис. осіб  

Кількість померлих, тис. осіб  

Кількість померлих від нещасних випадків, вбивств, самогубств та інших зовнішніх дій, 

тис. осіб 
 

 

  

1.3. Фізико-географічна характеристика ТГ 

1.3.1. Загальна характеристика.  

 Опис рельєфу 
             Протяжність Олевської ТГ із заходу на схід близько 50 км, з півночі на південь 80 км. Вся територія 

Олевської ТГ лежить в межах Поліської низовини і лише північно-східна частина — на відрогах Словечансько-

Овруцького кряжу. На півночі межує з Лельчицьким районом Республіки Білорусь, на заході — 

з Рокитнівським районом Рівненської області, зі сходу і півдня — з Лугинським, Ємільчинським, Новоград-

Волинським районами Житомирської області. 

 Олевський район, як адміністративна одиниця, був створений у 1923 році. Площа територіальної 

громади становить 224,8 тис. га, або 7,1% території області. 

 Сільськогосподарські угіддя займають 47,5 тис. га, в тому числі рілля — 24 тис. га. Лісами вкрито 156,7 

тис. га території району. Переважаючі типи лісів: соснові, дубово-соснові, березові та осикові. 

 Основні типи ґрунтів району: дернові, дерново-підзолисті, торфово-болотні та низинні торф'яники, 

піщані та глинисто-піщані. 

             володіє великими запасами торфу, який використовується для виробництва торф'яних брикетів та 

добрив є також бетонні піски, облицювальний камінь, граніт, різновидності кварцу, глини. 

  

 Рослинний покрив 

Тип рослинного покриву Площа природної рослинності, тис. га Примітка 

Ліси та інші лісовкриті площі 165,146  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


1.3.2. Кліматичні особливості 
 

 Клімат помірно континентальний, з теплим сухим літом та м'якою зимою. Формування клімату 

відбувається під впливом атлантичних повітряних потоків, що супроводжується інтенсивною циклічною 

діяльністю. 

 Середня температура за рік по району становить 7.6°С. Середня температура січня  

(найхолоднішого місяця) становить мінус 3.1° С, середня температура липня ( найтеплішого місяця)  18.9°С. 

            Абсолютний мінімум температури повітря по району зафіксований  у 1970 році і становить 36.1°С  

морозу. 

            Абсолютний максимум температури повітря зафіксований у липні 1936 року і становить 39.0°С тепла. 

           Зимовий період триває 94-95 днів – з 21-25 листопада до 26-27 лютого, коли відбувається стійкий перехід 

добової температури повітря через 0°С у бік потепління та починається весна. 

            Літній період (із середніми добовими температурами повітря 15°С і вище), триває 104-106 днів – з 22-23 

травня до 4-9 вересня. 

            Середня кількість опадів по району за рік становить 669мм. Близько 70% від річної кількості опадів 

випадає у теплий період року. 

           Сніговий покрив утворюється наприкінці листопада – на початку грудня, а руйнується в другій декаді 

березня. Загальна тривалість залягання снігового покриву за зиму становить по району 76-90 днів.  

  

1.3.2.1. Температура повітря (по ОТГ)  

Температура, 

º С 

За місяць За 

рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Середня 0,9 2,0 4.5 7,9 11.3 20.1 19.2 19.3 15.4 11.7 4.3 0,1 9,7 
Макс. 

8,3 12.4 18.1 24.7 27.4 34.8 32.3 32.7 29.6 23.0 13.3 7,0 
34,

8 
Мін. 

-6.2 -8.1 -8.7 -5.9 -1.8 3.8 6.8 5.1 1.4 1.0 -3.8 
-

8,8 

-

8,8 
 

1.3.2.2. Кількість опадів (по ОТГ)  

Температура, 

º С 

За місяць За рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сумма, мм 
28.0 37.8 20.4 5.3 123.7 124.5 101.4 28.0 39.9 

90.

1 
14.9 48,5 662,5 

 

1.3.3. Опис гідромережі 

Площа земель зайнятих водними об’єктами, кв. км 112,21 

Довжина берегової лінії річок і водойм, км 1472 

 

 

1.3.3.1.Перелік річок 
Назва Довжина, км Примітка 

Уборть 130,6  
Жерев 16,0  
Перга 50,0  
Кам’янка 16,0  
Юрово 17,0  
Зольня 9,5  
Ствига 1,0  
Гусь (Бедля) 4,5  
Недель 4,0  
Ракитна 13,0  

Угля 5,0  

Студениця   11,0  

Теремша 10,0  

Лозовий круг 14,0  

Радча 12,0  

Золенька 2,0  

В’юн 10,0  

Горна  22,0  



 

 

1.3.3.2. Перелік водосховищ 

Назва Басейн ріки Цільове призначення 
Повний об’єм,  

млн. куб. м 
Примітка 

Лопатицьке 

водосховище 

с. Лопатичі 

Уборть Рекреаційне, 

гідроенергетика 

1,45  

 

1.4. Характеристика економіки ТГ 

1.4.1. Характеристика промисловості 

Структура  

промисловості 

Обсяг  

промислової продукції, 

за І кв.2020 р. 

тис. грн. 

Кількість 

промислових 

підприємств, 

шт. 

Примітка 

Добувна  636,5 2 - реалізація торфу, 

- видобуток граніту. 

Машинобудування 2960,4 1 - рукави високого тиску; 

- запчастини для котлів 

Харчова 1420,0 1 - хлібобулочні вироби;  

- кондитерські вироби; 

- безалкогольні напої. 

Виробництво деревини 15820,4 2 - виробництво пиломатеріалів; - євро 

піддонів; 

- пильних дубових заготовок. 

Хімічна 75,0 1 - водоемульсійні фарби; 

- лаки, ґрунтовка 

Виробництво 

неметалевої  

продукції 

1047,27 1 - виробництво фарфорових 

  ізоляторів. 

Житлово-комунальне 

господарство 

945,2 

 

1 -  комплексне обслуговування об’єктів  

 

Кишинське (канава 

Олевська) 

10,0  

Жолобниця 19,0  

Б/н Джерело 4,0  

Забороччя 15,0  

Замликів 16,0  

Либожада 17,0  

Божанка 10,0  

Кл.Глушковицький 9,0  

Кл.Прикордонний 9,0  

Кл.ур.Лука 2,0  

Плав 16,0  

Слепетинка 2,5  

Буки 13,0  

Мудрич 20,0  

Лукавка 8,0  

Лубенец  2,0  

Цесарка 6,0  

б/н Тепениця 17,0  

б/н Хмелівський 6,5  

Силець 7,0  

Городець 2,0  

Пержанка 6,0  

кл. Бервенський 5,0  

Кривий рів 2,5  

Плотниця 6,0  

Усього - 43 578,1  



1.4.2. Характеристика транспорту 

1.4.2.1. Залізничний транспорт 
Експлуатаційна довжина колій, км  

Довжина електрифікованих залізничних колій, км - 

Пасажирообіг, млн. пас. км на рівні ОТГ не обраховується 

Вантажообіг, млн. ткм на рівні ОТГ не обраховується 

Примітка  

 Головні залізниці 

Залізнична магістраль з південного сходу на північний захід  напрямок  Київ – Ковель 
 

 Перелік залізничних мостів 

Назва Стан 

Олевськ – Коростень Південно – Західної залізниці, один міст через річку 

Уборть 342,2 м
2
 

Задовільний 

 

1.4.2.2. Автомобільний транспорт 

Довжина автомобільних доріг загального користування, км 358,6 

Пасажирообіг, млн. пас. км (за І кв. 2018 р.) 2,0 

Вантажообіг, млн. т км (за І кв. 2018 р.) 8,6 

Примітка - 

 

 Перелік доріг 

Т-06-05 територіальні дороги – державного значення – 68,0 км. 

 КПП «М.Копищенський» - Олевськ – Червоноармійськ – Коростишів - Котлярка, км 0+000-41+804 

протяжність 41 км. в тому числі: 

спрямлення – 0,8 км (км 3+200-3+600 та км 13+600-14+000 (с. Р-Хочинська) 

МЖКГ м. Олевськ км 41+804-46+370 (4,566 км), райАД – км 46+370-73+352 протяжність 27,0 км. 

 Обласні   автомобільні дороги загального користування місцевого  значення  

О 061321 Чижівка - Городниця - Калинівка – Олевськ – 37,7 км ( км 53+210 до 82+599 та км 85+518 до км 

93+827); 

О 061424 Овруч - Норинськ - Словечне – Перга 14,1 км (км 62+045 до км 76+104); 

О 061525 /М-07/ -Чижівка через Осівку, Ємільчине, Серби  - 3,0 км ( км 0+000 до км 3+000); 

О 061527 Олевськ - ст. Сновидовичі 12,3 км (км 0+000 до км 12+300). 

 Районні автомобільні дороги загального користування місцевого  значення 

С061501  Олевськ - Покровське 16,6 км 

С061502  Покровське - Журжевичі 12,0 км 

С061503  Бучмани - Білокоровичі - Діброва - Новоозерянка 25,0 км  

С061504  Радовель - Замисловичі 20,4 км 

С061505  Кишин - Стовпинка - Журбовичі 14,5 км 

С061506  Під"їзд до ст. Пояски 7,2 км 

С061507  Лопатичі - Кам"янка 6,4 км 

С061508  Варварівка - Корощине  7,0 км 

С061509  / Київ - Ковель - Ягодин /- Кам"янка 0,7 км 

С061510  Майдан Копищенський - Копище 9,1 км 

С061511  / Чижівка - Олевськ / - Майдан 4,5 км 

С061512  Під"їзд до смт. Нові Білокоровичі 5,2 км 

С061513  Білокоровичі - ст. Білокоровичі 3,6 км 

С061514  Покровське -  Млинок 5,8 км 

С061515  Новоозерянка -Рудня-Озерянська 9,0 км 

С061516  Шебедиха - Устинівка 9,5 км 

С061517  Кам'янка - Лісове 5,7 км 

С061518  Під'їзд до с. Рудня-Перганська 1,5 км 

С061519  Сущани - Андріївка 4,0 км 

С061520  Майдан - Сарнівка 5,5 км 

С061521  Зольня - Сердюки - Лугове 5,8 км 

С061522  Калинівка - Бацеве 3,7 км 

С061523  Калинівка - Ліски 2,1 км 

С061524  Під'їзд до с. Ковалівка 1,2 км 

С061525  Під'їзд до с. Забороче 2,1 км 

С061526  Під'їзд до с. Рудня-Замисловицька 1,5 км 

С061527  Під'їзд до с. Соснівка 1,0 км 



С061528  Олевськ - Тепениця - Обище - Замисловичі 28,6 км 

 

 Перелік автомобільних мостів 

Назва Стан 

Чижівка - Городниця – Жовтневе - Олевськ р. Уборть  Задовільний 

Овруч - Норинськ - Словечно - Перга р. Уборть Задовільний 

Олевськ – Тепениця – Обище - Замисловичі протока  р. Уборть Задовільний 

Радовель - Замисловичі р. Перга  Задовільний 

Радовель - Замисловичі р. Перга Задовільний 

Олевськ – Радовель – Жубровичі - а/д Київ-Ковель р. Перга Задовільний 

Варварівка - Корощино р. Уборть Задовільний 

Майдан – Копищенський - Копище р. Уборть Задовільний 

 

1.4.2.3. Трубопровідний транспорт 
Довжина трубопроводів загального користування, км Торжок – Долина – 46 км 

Вантажообіг трубопроводів, млн. т. км. на рівні ТГ не обраховується  

Примітка  

 

 Перелік магістральних трубопроводів 

- 

  

1.4.2.4. Річковий транспорт 
Експлуатаційна довжина судноплавних шляхів загального 

користування, км   
- 

Пасажирообіг, млн. пас. км - 

Вантажообіг, млн. т.км - 

Примітка - 

 

 Перелік річкових механізованих причалів 

- 

 

 Перелік портів 

- 

 

1.4.2.5. Морський транспорт 
Експлуатаційна довжина судноплавних шляхів загального 

користування, км 
- 

Вантажообіг, млн. ткм - 

Примітка - 

 

 Перелік портів 

- 

 

1.4.2.6. Авіаційний транспорт 
Пасажирообіг, млн. пас. км   - 

Вантажообіг, млн. ткм - 

Примітка - 

 

 Перелік портів 

- 

 

1.4.3. Характеристика сільського господарства 

 

№ 

п.п. 

Назва підприємства Площа 

с. г. 

угідь, 

га 

ст. на 

1.01.21 р. 

Посівна 

площа 

2021 

 р., га 

Основні напрямки (спеціалізація) 

 

Рослинництва 

 

Тварин-ництва 

1 ПОСП “Іскра” 2096 962 зерново-кормовий молочного 

напряму 

2 ПОСП “Кишинський” 33 25 зерновий - 



3  ПСП „Корощинське” 4,9 - хмелярство – 4,9 га - 

4 СФГ „Мирне” 11 - хмелярство – 11 га - 

5 ПСП ім. Першого Травня 5,25 - хмелярство - 5,25 га - 

6 ФГ «Афіна 2007» 8,73 - садівництво - 

7 ФГ «Діброва – 2012» 4,4 - хмелярство – 4,4 га - 

8 ФГ «Олевське» 4,6 - хмелярство – 4,6 га - 

9 ПСП «Лан» 2 1 зерновий - 

10 ТОВ «Прогрес» 210,88 210,88 зерновий - 

11 ТОВ «Лугіни Агро» 134,82 117 технічний, зерновий - 

12 ТОВ «Олевськ Агро» 886,2 886,2 технічний, зерновий - 

13 ФГ «Азалія Агро» 50 - - - 

14 ТОВ «ФГ Аграрні Технології» 1309,3 1309,3 технічний, зерновий - 

15 ТОВ «Агросмарт Холдинг» 942,34 70,0 технічний зерновий - 

16 ФГ «Сазан-Случ» 50 50 технічний, зерновий - 

17 ФГ «Данько» 31,1 9 зерновий, кормовий молочно-

м’ясний 

18 ТОВ «Агро Технологжі Груп» 213 213 технічний, зерновий  

19 ТОВ «Акріс-Груп» 875,2 875,2 технічний, зерновий  

 Всього по с.г. підприємствах 6871,72 4728,48   

 

1.4.4. Характеристика житлово-комунального господарства 

1.4.4.1. Об’єкти водопостачання 

1.4.4.1.1. Комунальні водопроводи 

Назва 

комунального 

водопроводу 

Розташування 

Довжина 

водопро-

воду, км 

Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

П
р

и
м

іт
к
а
 

Водовід м. Олевськ 

смт. Дружба 

12,04 

10,2 

Задовільний 

Задовільний 

37 

34 

1,614 

0,559 

 

Усього:  22,24  71 2,173  

  

1.4.4.1.2. Водозабірні свердловини 

Назва  

водозабірної 

свердловини 

Розташування Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 

о
сі

б
 

П
р

и
м

іт
к
а
 

№ 1 м. Олевськ  Задов. 37 1,614 - 

№ 1-2 смт. Дружба Задов. 34 0,559 - 

Усього:   71 2,173  

 

1.4.4.1.3. Насосні станції 

Назва насосної  

станції 
Розташування Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 

о
сі

б
 

П
р

и
м

іт
к
а
 

НС 2-го підйому м. Олевськ Задов. 37 1,614  

НС 2-го підйому смт. Дружба Задов. 34 0,559  

Усього:   71 2,173  

 

1.4.4.1.4. Очисні споруди 



Назва очисної споруди Розташування Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 

о
сі

б
 

Примі

тка 

Установка знезалізнення 

води 

м. Олевськ,  

вул. Промислова 

Задов. 37 1,614  

Фільтри очистки води смт. Дружба Задов. 34 0,559  

Усього:   71 2,173  

 

1.4.4.1.5. Водопровідні мережі 

Назва 

водопровідної 

мережі 

Розташування 

Довжина 

мережі,  

км 

Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 

о
сі

б
 

Прим

ітка 

Водопровід м. Олевськ 

смт Дружба 

12,04 

10,2 

Задов. 

Задов. 

37 

34 

1,614 

0,559 

 

Усього:  22,24  71 2,173  

 

1.4.4.2. Об’єкти водовідведення 

1.4.4.2.1. Централізовані системи каналізації 

Назва централізованої 

системи каналізації 
Розташування Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

Примітк

а 

Самопливна  м. Олевськ задов. 37 1,614  

Самопливна  смт. Дружба задов. 34 0,559  

Усього:   71 2,173  

 

 1.4.4.2.2. Насосні станції 

Назва  

насосної станції 
Розташування Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

Примітка 

КНС № 1 м. Олевськ 

вул. Інтернаціональна 

задов.  

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

1,614 

 

КНС № 2 м. Олевськ 

вул. Б. Хмельницького 

задов.  

КНС № 3 м. Олевськ 

вул. Герцена 

задов.  

КНС № 4 м. Олевськ 

вул. Енгельса 

задов.  

КНС № 5 м. Олевськ 

вул. Промислова 

задов.   

КНС №1 смт. Дружба задов. 34 0,559  

Усього:   71 2,173  

 

 

 

 

1.4.4.2.3. Очисні споруди 



Назва очисної 

споруди 
Розташування Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 

о
сі

б
 

П
р

и
м

іт
к
а
 

Очисні споруди 

каналізації 

потужністю 500 

м
3
/добу 

м. Олевськ 

вул. Герцена, 28 

добрий 37 1,614  

Усього:   37 1,614  

 

1.4.4.2.4. Каналізаційні мережі 

Назва 

каналізаційної 

мережі 

Розташування 

Д
о

в
ж

и
н

а 

м
ер

еж
і,

 к
м

 

Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 

о
сі

б
 

П
р

и
м

іт
к
а
 

Вулична м. Олевськ 14,4 
задов. 

 
37 

1,614  

Вулична смт. Дружба 4,2 задов. 34 0,559  

Усього  18,6  71 2,173  

 

 

1.4.4.3 Об’єкти теплопостачання 

1.4.4.3.1. ТЕЦ 

Назва ТЕЦ Розташування Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 

о
сі

б
 

Примітка 

- - - - -  

 

 1.4.4.3.2. Котельні 

Назва котельні Розташування Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

Примітка 

вул.40 років Перемоги м. Олевськ задов. - - Гуртожиток 

будівельного 

ліцею 

вул. Б. Хмельницького 

 

м. Олевськ задов. - - Дитячий 

садок 

вул. Інтернаціональна м. Олевськ задов. - - Дитячий 

садок 

 

 1.4.4.3.3. Теплові пункти 

Назва теплового пункту Розташування Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 

о
сі

б
 

Примітка 

- - - - -  

 



1.4.4.3.4. Теплові мережі 

 

1.4.4.4. Об’єкти газопостачання 
1.4.4.4.1. Газові станції 

Назва 

газового 

пункту 

Найменування об’єкта 
Підземний  

км 

  
Кількість 

будинків 

Кількіс

ть осіб 
Стан 

  

  ГРП   задов.   

ГГРП м. Олевськ вул. Промислова     1482 5705 

ГРП-1 м. Олевськ вул. Ковпака     648 3170 

ГРП-2 м. Олевськ вул. Інтернаціональна     648 3170 

ГГРП с. Жубровичі вул. Шевченка     410 1025 

ГРП с. Жубровичі (підвідний до хмелекомплексу)      0 0 

ГГРП с. Варварівка пр-к Калініна     211 673 

ГРП с. Варварівка вул. Промислова     311 173 

  ШРП   задов.   

ШРП м. Олевськ вул. Коростенська     648 3170 

ШРП с .Жубровичі вул. Леніна     163 408 

 

1.4.4.4.2. Газопровід 

№ 

з/р 
Найменування об᾿єкта 

Підземний  

км 

  

Кількість 

будинків 

Кількіст

ь осіб Стан 

  

  Високий тиск 
 

задов. 0 0 

Г Газопровід в/т с. Жубровичі Олевський р-н 11,623   0 0 

Г Газопровід в/т с. Варварівка : Олевський р-н 2,582   0 0 

Г Газопровід в/т с. Варварівка : Олевський р-н 0,045   0 0 

Г Газопровід в/т м. Олевськ вул. Комарова 0,180   0 0 

Г Газопровід в/т м. Олевськ вул. Б. Хмельницького 0,324   0 0 

  Середній тиск 
 

задов.   

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка вул. Молодіжна, 

Ковпака Олевського р-ну 
1,020   25 63 

Г Газопровід с/т с. Варварівка вул. Ковпака 0,051   2 5 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка вул. Калініна 

Олевського р-ну 
0,232   10 25 

Г Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Садова 0,650   12 30 

Г Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Нова 0,445   4 10 

Г Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Калініна 0,330   10 25 

Г Газопровід с/т с. Варварівка, 0,605   18 45 

Назва теплової мережі Розташування 
Довжина мережі,  

км 
Стан 

О
б

сл
у

го
в
у

є 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

б
у

д
и

н
к
ів

, 
ш

т.
 

О
б

сл
у

го
в
у

є 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

н
ас

ел
е
н

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

П
р

и
м

іт
к
а
 

вул. Інтернаціональна, м. 

Олевськ 
- 1,035 - - -  

вул. 40 років Перемоги - 0,484 - - -  



 вул. Зарічна 

Г Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Заводська 0,665   11 28 

Г Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Будівельна  0,275   6 15 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Садова,  

Олевського району 
0,602   3 8 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Радянська,  

Олевського району 
0,160   3 10 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Радянська,  

Олевського району 
0,013   1 3 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка, вул. Калініна, вул. 

Радянська, вул. Піонерська, Олевського району 
1,288   34 85 

Г 
Газопровід с/т с. Варварівка вул. Польова 

Олевського р-ну 
0,174   12 48 

Г Газопровід с/т Олевськ вул. Матросова 0,113   19 48 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ, вул. Українська, вул. 

Рівненська 
0,671   11 28 

Г Газопровід с/т м. Олевськ, вул. Промислова 1,788   0 0 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ, вул. Інтернаціональна, 

вул. Чкалова, вул. Жовтнева, вул. Фрунзе 
0,848   0 0 

Г Газопровід с/т м. Олевськ, вул. Інтернаціональна, 0,075   0 0 

Г Газопровід с/т м. Олевськ, вул. Дзержинського 0,011   1 3 

Г Газопровід с/т м. Олевськ, вул. Дзержинського 0,032   1 3 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ, бульвар Воїнів 

Афганців 
0,202   2 9 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Шевченка 0,505   34 85 

Г 
Газопровід с/т м. Олевськ 

 вул. Петровського 
0,524   29 73 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Калініна 0,806   38 95 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий ) с. Жубровичі 

Олевського р-ну 
0,220   0 0 

Г Газопровід с/т с. Жубровичі, вул. Рильського 1,024   10 25 

Г Газопровід с/т с. Жубровичі, вул. Корольова 1,776   43 108 

Г Газопровід с/т с. Жубровичі, вул. Жовтнева 0,972   18 45 

Г Газопровід с/т с. Жубровичі, вул. Ворошилова 0,650   19 48 

Г 
Газопровід с/т с. Жубровичі,  вул. Шевченка, вул. 

Леніна, Олевського району 
4,645   63 180 

Г 
Газопровід с/т с. Жубровичі,  

вул. Шевченка, Олевського району 
0,137   0 0 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) с. Жубровичі 

Олевського р-ну 
0,850   0 0 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) м. Олевськ вул. 

Леніна 
0,341   0 0 

Г 
Газопровід с/т  с. Жубровичі  

вул. Шевченко 14 в Олевського р-ну 
0,006   1 3 

Г 
Газопровід с/т  с. Жубровичі вул. Леніна 

Олевського р-ну 
0,883   0 0 

Г 
Газопровід с/т  с. Жубровичі вул. Леніна 

Олевського р-ну 
0,009   1 3 

Г 
Газопровід с/т  с. Варварівка вул. Калініна 

Олевського р-ну 
0,049   2 5 

Г 
Газопровід с/т  с. Варварівка вул. Зарічна 

Олевського р-ну 
0,321   5 13 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Західна 0,316   8 20 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Залізнична 0,620   19 48 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Б.Хмельницького 0,115   3 9 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Коцюбинського 0,869   36 90 



Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Іскра 0,881   78 195 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Іскра 0,458   20 50 

Г Газопровід с/т м. Олевськ бульвар Воїнів-Афганців 0,290   1 10 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Корольова 0,119   18 45 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Чкалова 0,061   0 0 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Інтернаціональна 0,580   0 0 

Г Газопровід с/т м. Олевськ вул. Б.Хмельницького 0,206   0 0 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) вул. Калініна, 

Заводська в с. Жубровичі Олевського району 
3,185   55 138 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) вул. Фрунзе в с. 

Жубровичі Олевського району 
0,640   6 15 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) вул. 8 Березня с. 

Жубровичі Олевського району 
0,410   11 28 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) м. Олевськ вул. 

Промислова 
0,511   10 25 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) м. Олевськ вул. 

Робітнича, Щаслива 
1,127   26 65 

ГР 

Газопровід с/т (розподільчий) м. Олевськ вул. 

Житня, Молодіжна, Павленка, Польова, 

Незалежності, Весняна, Шкільна, Б. 

Хмельницького, Олевська ЗОШ № 3 

3,156   127 318 

ГР 
Газопровід с/т (розподільчий) м. Олевськ школа № 

3 
4,273   58 145 

РГ 
Розподільчий газопровід середнього тиску по вул. 

Герцена м. Олевськ 
1,050   0 0 

РГ 
Розподільчий газопровід середнього тиску по вул. 

Пушкіна м. Олевськ 
0,233   3 15 

РГ 
Розподільчий газопровід середнього тиску по 

вул.40 років Перемоги м. Олевськ 
0,786   0 0 

РГ 

Розподільчий газопровід середнього тиску по вул. 

Енгельса, Герцена, Набережна, Володимирська та 

примикаючих вулицях та провулках в м. Олевськ 

7,671   274 685 

Г 
Газопровід середнього тиску  

м. Олевськ,  вул. Грабчака 
0,544   20 50 

Г 
Газопровід середнього тиску  м. Олевськ, вул. 

Співдружності, Олевська, Соснівська, Вербова 
1,443   42 105 

Г 
Газопровід середнього тиску  м. Олевськ вул. 

Котовського, Косіора 
1,140   32 80 

Г 
Газопровід середнього тиску м. Олевськ  вул. 

Куйбишева 
0,747   27 58 

  Низький тиск 
 

задов.   

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська, вул. Промислова 
2,049   153 859 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська 
0,057   2 5 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ, 

 вул. Кооперативна 
0,148   9 23 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ, вул. Ковпака, вул. 50-

річчя Жовтня, пров. Комарова 
1,472   79 635 

Г Газопровід н/т м. Олевськ, вул. Ковпака 0,177   10 25 

Г Газопровід н/т м. Олевськ, вул. Гагаріна 1,222   19 48 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ,  вул. Інтернаціональна, 

вул. Б.Хмельницького, вул. Садова, вул. Гагаріна 
0,576   68 170 

Г Газопровід н/т м. Олевськ  0,212   27 138 



вул. Промислова 

Г Газопровід н/т м. Олевськ вул. Комарова 0,254   10 25 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ вул. Свято-

Миколаївська 
0,818   22 63 

Г 
Газопровід н/т м. Олевськ вул. Інтернаціональна, 

вул.50-річчя Жовтня, вул. Дзержинського 
1,760   48 250 

Г Газопровід н/т с. Жубровичі, вул. Леніна 1,133   21 53 

Г 
Газопровід н/т с. Жубровичі, 

вул. Комсомольська 
0,887   20 50 

Г Газопровід н/т с. Жубровичі, вул. Кірова 0,230   4 10 

Г Газопровід н/т с. Жубровичі, вул. Зелена 1,390   35 88 

Г 
Газопровід н/т с. Варварівка,  

вул. Калініна 
0,850   30 140 

Г 
Газопровід н/т с. Варварівка, вул. Калініна, пров. 

Калініна, Олевський р-н 
0,732   23 120 

Г 
Газопровід н/т  м. Олевськ, вул. Б.Хмельницького, 

вул. Комарова 
1,381   42 105 

Г 
Газопровід н/т вул. Леніна с. Жубровичі 

Олевського р-ну 
1,525   0 0 

Г 
Газопровід н/т вул. Комсомольська с. Жубровичі 

Олевського р-ну 
0,887   0 0 

ГР 

Газопровід н/т (розподільчий) вул. Фрунзе, 

Гагаріна, Жданова, Горького в с. Жубровичі 

Олевського району 

4,786   87 206 

ГР 
Газопровід н/т (розподільчий) м. Олевськ вул. 

Промислова 
0,364   0 0 

ГР 
Газопровід н/т (розподільчий) м. Олевськ вул. 

Ціолковського 
0,526   30 75 

ГР 

Газопровід н/т (розподільчий) м. Олевськ вул. 

Корольова, Зіркова, Матросова, Ковпака, пров. 

Ковпака 

1,090   18 45 

Г 
Газопровід низького тиску м. Олевськ вул. 

Покальчука 
0,889   48 120 

РГ 
Розподільчий газопровід низького тиску по вул.40 

років Перемоги м. Олевськ 
0,835   5 233 

 

 1.4.4.5. Об’єкти енергопостачання 

 1.4.4.5.1. Трансформаторні підстанції 

 

№ 

п/п 

Розташування №ТП 

(балансова 

належність) 

Дозволена 

потужність, 

кВт 

Ступінь наруги 

приєднання, кВ 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 

1 м.Олевськ, вул.Володимирська,2 ЗТП-338 5,8 0,4  

2 м.Олевськ, вул.Свято-

Миколаївська,32 

ЗТП-142 5 0,23  

3 м.Олевськ, вул.Пушкіна,29 ЗТП-143 5 0,23  

4 м.Олевськ, вул.ю.Тютюнника КТП-200 2 0,23  

5 м.Олевськ, вул. Інтернаціональна,15 ЗТП-338 5 0,23  

6 м.Олевськ, вул. Набережна,5 КТП-288 2 0,23  

7 м.Олевськ, вул. Свято- 

Миколаївська,115 

КТП-192 2 0,23  

8 м.Олевськ, вул.Польова,12 КТП-366 2 0,23  

9 м.Олевськ, вул.Лобановського КТП-331 2,5 0,23  

10 м.Олевськ, вул.Героїв Крут,3 КТП-190 2 0,23  

11 м.Олевськ, вул. Володимирська,10 КТП-286 2 0,23  



12 м.Олевськ, вул.Свято-

Воздвиженська,1 

КТП-216 3 0,23  

13 м.Олевськ, вул. Київська,24 КТП-138 19 0,4  

14 с.Зубковичі. вул. Житомирська,44 ЗТП-334 1,5 0,23  

15 с.Майдан Копищенський КТП-114 4 0,23  

16 м.Олевськ, вул. Володимирська,40 КТП-136 8 0,4  

17 м.Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська,36/2 

ЗТП-460 15 0,23  

18 м.Олевськ,, вул. Промислова ЗТП-208 2,5 0,23  

19 м.Олевськ, вул. Свято-

Миколаївська,57а 

ЗТП-304 20 0,4  

20 м.Олевськ, вул.Герцена,28 КТП-553 20 10  

21 м.Олевськ, вул.Олексія Береста,28 ЗТП-18 2 0,23  

22 м.Олевськ, вул.Шкільна,26 ЗТП-474 2 0,23  

23 м.Олевськ, вул. Б.Хмельницького,54 ЗТП-135 2 0,23  

24 м.Олевськ, вул.Поліська КТП-381 2 0,23  

25 м.Олевськ, вул.Українська,12 КТП-445 2 0,23  

26 м.Олевськ, вул.Промислова,7а ЗТП-460 2,5 0,23  

27 м.Олевськ, вул.40років перемоги,12 ЗТП-211 20 0,4  

28 м.Олевськ, вул.Київська,4 КТП-436 1 0,23  

29 м.Олевськ, вул.Київська,30 КТП-138 1 0,23  

30 м.Олевськ, вул. О.Кошового ЩТП-551 2 0,23  

31 м.Олевськ, вул. Матросова, КТП-426 1 0,23  

32 м.Олевськ, вул.Співдружності,20 ЩТП-535 2 0,23  

33 м.Олевськ, вул.Б.Хмельницького,72а КТП-390 2 0,23  

34 м.Олевськ, вул.Миру, КТП-340 1 0,23  

35 м.Олевськ, вул. Робітнича, КТП-437 4 0,23  

36 с.Зольня, площа Перемоги,9 КТП-81 1,5 0,23  

37 м.Олевськ, вул. Олевської 

республіки,4 

КТП-247 2 0,23  

38 м.Олевськ, вул. Олевської 

республіки,62 

КТП-140 4,7 0,23  

39 смт.Дружба, вул. Мира,13 КТП-539 5 0,23  

40 м.Олевськ, вул. Володимирська,54 КТП-136 2 0,23  

41 смт.Дружба, вул. Незалежна,1а КТП-538 20 0,4  

42 смт.Дружба, вул.Мира КТП-539 4 0,23  

43 м.Олевськ, вул. Коростенська,11 КТП-145 5 0,23  

44 смт.Новоозерянка, вул. Ю.Креця ЗТП-4 23 0,4  

45 м.Олевськ, вул.Калинова ЗТП-338 3 0,4  

46 смт.Новоозерянка. вул.Гагаріна ЗТП-232 1 0,23  

47 смт.Новоозерянка, вул.Заводська,2 ЗТП-232 2,5 0,23  

48 с.Калинівка. вул.Л.Українки КТП-94 5 0,23  

49 с.Жубровичі, вул.Шевченка,14 КТП-127 15 0,23  

50 с.Жубровичі, вул.Шевченка,14 КТП-127 2 0,23  

51 с.Жубровичі, вул.Шевченка,11 ЗТП-237 14 0,4  

52 с.Радовель, вул.Київська,1 КТП-253 5 0,23  



53 с.Жубровичі, вул.Шевченка,7а КТП-183 3 0,4  

54 с.Жубровичі, вул.Шевченка,9а КТП-183 2 0,23  

55 с.Жубровичі, вул. Шевченка,10 ЗТП-388 20 0,23  

56 с.Жубровичі, вул.Шевченка,10 ЗТП-388 30 0,4  

57 с. Журжевичі, площа Центральна,4 КТП-36 3 0,23  

58 с. Замисловичі, вул. Княгині 

Ольги,22 

КТП-239 1,5 0,23  

59 с.Замисловичі, вул. Княгині Ольги КТП-173 2,5 0,23  

60 с.Замисловичі, вул. Княгині Ольги КТП-172 2,5 0,23  

61 с.Зольня, вул. Матросова,2 ЗТП-443 0,23 1,5  

62 с.Зольня, вул.Морозова,2а ЗТП-443 20 0,4  

63 с.Зубковичі, вул. Житомирська,47а ЗТП-334 2 0,23  

64 с.Зубковичі, вул. Житомирська,4а ЗТП-334 17 0,4  

65 с.Зубковичі. вул. Житомирська ЗТП-334 3 0,23  

66 с.Каменка, вул. Набережна,39 КТП-336 5 0,23  

67 с.Каменка, вул. Набережна,35 КТП-336 15 0,4  

68 с.Каменка, вул. Центральна,86 КТП-67 3 0,23  

69 с.Каменка, вул.Центральна,28 ЗТП-409 1 0,23  

70 с.Каменка, вул. Центральна КТП-66 3 0,23  

71 с.Каменка, вул.Набережна,56 КТП-336 3 0,23  

72 с.Каменка, вул.Шевченка КТП-68 3 0,23  

73 с.Каменка, вул.Гагаріна,1 КТП-186            4 0,23  

74 с. Кишин, вул. Житомирська,55 КТП-55 6,5 0,4  

75 с.Кишин, вул.Житомирська,66 ЗТП-53 40 0,4  

76 с.Кишин, вул.Житомирська,73 КТП-235 2 0,23  

77 с.Покровське, вул. 8Березня,16 КТП-449 1,5 0,23  

78 с.Покровське,вул. 8Березня,11 КТП-449 6 0,23  

79 с.Покровське, вул.Лісна,6 КТП-449 15 0,4  

80 с.Копище, вул.Партизанська,50 ЗТП-287 5 0,23  

81 с.Копище, вул.Партизанська,43а ЗТП-287 2 0,23  

82 с.Лопатичі, вул.Гагаріна,61 ЗТП-442 1,5 0,23  

83 с.Лопатичі, вул.Зарічна,26 КТП-97 40 0,4  

84 с.Лопатичі, вул.Зарічна КТП-97 1 0,23  

85 с.Лопатичі, вул.Гагаріна,136 КТП-74 1 0,23  

86 с.Лопатичі, вул.Гагаріна,78 КТП-428 2,5 0,23  

87 с.Лопатичі, вул.Гагаріна,61в ЗТП-442 2,5 0,23  

88 с.Лопатичі, вул.Гагаріна,4 КТП-96 3 0,23  

89 с.Лопатичі, вул.Овруцька,2 КТП-74 3 0,23  

90 с. Майдан, вул. Національного 

визволення,54 

КТП-262 1,5 0,23  

91 с.Майдан, вул.Національного 

визволення,57б/1 

КТП-159 2 0,23  

92 с.Рудня-Бистра, вул.Центральна,4 КТП-432 1 0,23  

93 с.Рудня-Бистра, вул.Житомирська КТП-20 0,67 0,23  

94 с.Рудня-Бистра, вул.Шевченка КТП-432 0,67 0,23  

95 с.Корощино, вул.Гагаріна,6 КТП-384 40 0,4  

96 с.Корощино. вул.К.Зеленко,29 КТП-23 2 0,23  



97 с.Варварівка. вул. Шкільна,18 КТП-259 25 0,4  

98 с.Варварівка, вул.Л.Українки КТП-441 2,5 0,23  

99 с.Варварівка. вул.Л.Українки КТП-419 2,5 0,23  

100 с.Варварівка. вул.Л.Українки КТП-37 1,5 0,23  

101 с.Корощино, вул.Пушкіна КТП-22 2 0,23  

102 с.Стовпинка, вул.Т.Шевченка,30 КТП-45 1 0,23  

103 с.Сущани. вул.С.Шепетька,17 КТП-16 2,5 0,23  

104 с.Сущани,вул.С.Шепетька КТП-16 1,7 0,23  

105 с.Сущани, вул.С.шепетька,18 ЗТП-411 50 0,4  

106 с.Тепениця, вул. Левчука,40 КТП-6 1 0,23  

107 с.Хмелівка, вул.Лісова,40 КТП-10 15 0,4  

108 с.Тепениця, вул.Левчука,43б КТП-343 4 0,4  

109 с.Тепениця, вул.Левчука,39 КТП-6 1,25 0,23  

110 с.Тепениця, вул.Левчука КТП-351 1,25 0,23  

111 с.Тепениця, вул.Левчука,6 КТП-5 2 0,23  

112 с.Соснівка, вул.Центральна КТП-301 2 0,23  

113 с.Хмелівка, вул.Лісова КТП-10 2 0,23  

114 с.Хмелівка, вул.Лісова,128 КТП-11 2 0,23  

115 с.Хмелівка, вул.Лісова,138 КТП-518 2 0,23  

116 с.Обище, вул. Центральна,35а КТП-361 8 0,4  

117 с.Обище, вул. Центральна КТП-361 2 0,23  

118 с.Артинськ. вул.Т.Шевченка КТП-8 2,5 0,23  

119 с.Хочино,вул.Малікова,48а КТП-112 1,5 0,23  

120 с.Юрово, вул.Центральна,54 ЗТП-107 1,3 0,23  

121 с.Юрово, вул.Миру,19 ЗТП-107 40,3 0,4  

122 с.Юрово, вул.Центральна КТП-109 3,5 0,23  

123 с.Юрово, вул. Центральна КТП-110 2,5 0,23  

124 м.Олевськ, вул.Свято-

Миколаївська,4 

КТП-216 2,5 0,23  

125 с.Хочино, вул.Шкільна КТП-112 0,6 0,23  

126 с.Хочино, вул.Малікова КТП-113 0,4 0,23  

127 с.Хочино, вул.Садова КТП-258 0,3 0,23  

128 с.Копище, вул.Шкурата КТП-115 0,6 0,23  

129 с.Копище, вул.Партизанська КТП-117 0,4 0,23  

130 с.Копище, вул.Лісова,9б КТП-118 1,5 0,23  

131 с.Копище, вул.Федорова КТП-375 0,6 0,23  

131 с.Лопатичі, вул.Зарічна КТП-161 2 0,23  

132 с.Кишин, вул.Житомирська КТП-40 3 0,23  

133 с.Кишин, вул.Житомирська КТП-324 2,5 0,23  

134 с.Кишин.вул. Житомирська ЩТП-547 2 0,23  

135 с.Жубровичі, вул.Шевченка КТП-127 2,5 0,23  

136 с.Жубровичі, вул.Центральна КТП-131 1,5 0,23  

137 с.Жубровичі, вул.Шевченка КТП-283 1,5 0,23  

138 с.Варварівка, вул.Л.Українки ЩТП-544 1 0,23  

139 с.Зольня. вул.Молодіжна КТП-79 1 0,23  

140 с.Зольня, вул.Набережна КТП-80 3 0,23  

141 с.Зольня, вул. Молодіжна ЗТП-443 1 0,23  



142 с.Сущани, вул.С.Шепетька КТП-13 1 0,23  

143 с.Сущани, вул.С.Шепетька ЗПТ-411 1 0,23  

144 с.Калинівка, вул.Л.Українки КТП-93 1 0,23  

145 с.Калинівка, вул.Л.Українки КТП-94 3 0,23  

146 с.Калинівка, вул.Л.Українки КТП-227 1,5 0,23  

147 с.Стовпинка, вул.Шевченка КТП-45 2 0,23  

148 с.Стовпинка, вул.Шевченка КТП-49 3 0,23  

149 с.Новоозерянка, вул. Ю.Креця ЗТП-4 0,5 0,23  

150 с.Зубковичі, вул. Житомирська КТП-147 1 0,23  

151 с.Зубковичі, вул.Житомирська КТП-149 1,5 0,23  

152 м.Олевськ, вул.Робітнича ЩТП-541 0,5 0,23  

153 м.Олевськ, вул.Ковпака ЗТП-350 1 0,23  

154 смт.Дружба, вул.Центральна ЗТП-537 2 0,23  

155 м.Олевськ, вул. Об’їздна КТП-506 2 0,23  

156 с.Радовель, вул.Київська,3 КТП-253 12 0,4  

157 с.Пояски КТП-57 2 0,23  

158 с.Пояски КТП-58 2 0,23  

159 с.Перга, вул.Центральна КТП-101 1,1 0,23  

160 с.Перга, вулНезалежна КТП-104 0,4 0,23  

 

1.4.4.5.2. Лінії електропередач 

№ 

п/п 

Назва лінії 

електропередачі 
Розташування 

Потуж-

ність 

кВт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ПЛ-10 кВ Тепениця Адріївка, Артинськ, 

Хмелівка, Тепениця 

10 задов. 1120   

Сущани,Обище 
  

2 
ПЛ-10 кВ 

Олевськ Олевськ 10 задов. 4454   

3 
ПЛ-10 кВ 

     Лікарня Олевськ 10 задов.   

4 
ПЛ-10 кВ 

Покровське Олевськ 10 задов.   

5 

ПЛ-10 кВ 

Комбикормов

ий завод 

Олевськ 10 задов.   

6 
ПЛ-10 кВ 

Кишин Заборочче, Кишин 10 задов. 755   

7 
ПЛ-10 кВ Льонозавод 

Олевськ 10 задов.    

8 ПЛ-10 кВ 

 

Радовель Соснівка, Радовель, 

Пояски , 

10 задов. 888   

Р-Радовельська, 

Болярка 
  

9 

ПЛ-10 кВ 

Корощино Варварівка,  

Р-Бистра, Корощино 

10 задов. 751   

10 
ПЛ-10 кВ Ретранслятор 

Олевськ 
10 

задов. 0   

11 ПЛ-10 кВ Будки Будки, Михайлівка, 

Покровське 

10 задов. 500   

Млинок   

12 ПЛ-10 кВ Кам»янка Кам»янка, Лісове 10 задов. 514   



13 ПЛ-10 кВ       Калинівка Сарнівка, 

Ковалівка,Зольня, 

Сердюки 

10 задов. 603   

14 ПЛ-10 кВ Майдан Майдан 10 задов. 174   

15 ПЛ-10 кВ Бацево Калинівка, Джерело, 

Ліски, Бацево 

10 задов. 372   

16 ПЛ-10 кВ Лопатичі Лопатичі 10 задов. 561   

17 
ПЛ-10 кВ 

Школа Лопатичі 10 задов.   

18 
ПЛ-10 кВ 

Насосна Лопатичі 10 задов.   

19 

ПЛ-10 кВ 

Копище М.Копищанський, 

Сай,Копище 

10 задов. 407   

20 
ПЛ-10 кВ 

Хочино Хочино 10 задов. 224   

21 ПЛ-10 кВ Перга Устинівка, Перга, Р-

Пержанська, 

10 задов. 617   

Р.Хочинська, Юрово   

22 

ПЛ-10 кВ 

Журжевичі Журжевичі,  

Р-Покровська 

10 задов. 181   

23 
ПЛ-10 кВ 

Діброва Діброва 10 задов. 77   

24 
ПЛ-10 кВ 

Зубковичі Зубковичі 10 задов. 593   

25 

ПЛ-10 кВ 

Стовпинка Стовпинка, 

Держанівка 

10 задов. 274   

26 

ПЛ-10 кВ 

Хмелеком-

плекс 

Жубровичі 10 задов. 855   

27 
ПЛ-10 кВ 

Жубровичі Жубровичі 10 задов.   

28 
ПЛ-10 кВ 

Гараж Жубровичі 10 задов.   

29 
ПЛ-10 кВ 

Лагер Жубровичі 10 задов.   

30 ПЛ-10 кВ Замисловичі Пастухівка, Замисловичі, 

Р-Замисловицька 

10 задов. 424   

Шебедиха   

31 ПЛ-10 кВ Озеряни Озеряни, Озерянка, 

Н.Озерянка, 

Дружба 

10 задов. 721   

Р-Озерянська, Верба   

32 
ПЛ-10 кВ 

ПМК-156 Олевськ 10 задов.    

33 
ПЛ-6 кВ 

Дружба Дружба 6 задов. 71   

    Усього: 17788 0   

 

  

1.4.4.6 Аварійні житлові будинки 
Адреса Власність Примітка 

- - - 

2. Характеристика техногенної небезпеки 
2.1. Хімічна небезпека 

2.1.1. Хімічно небезпечні об’єкти 

Назва 

об’єкта 
Адреса 

Ступінь 

хімічної 

небезпеки 

Кількість небезпечної 

хімічної речовини, тонн 

П
л
о

щ
а
 

п
р

о
гн

о
зо

в
ан

о
ї 

зо
н

и
 х

ім
іч

н
о

го
 

за
б

р
у

д
н

ен
н

я
, 

к
в
. 

к
м

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ас
ел

е
н

н
я
 

у
 п

р
о

гн
о

зо
в
ан

ій
 з

о
н

і 

х
ім

іч
н

о
го

 з
аб

р
у

д
н

ен
н

я
, 

о
сі

б
 

П
р

и
м

іт
к
а
 

В
сь

о
го

 

у тому числі 

х
л
о

р
 

ам
іа

к
 

ін
ш

і 

Н
Х

Р
 

- - - - - - - - - - 



 

2.2. Радіаційна небезпека 
2.2.1. Об’єкти ядерно-паливного циклу 

Н
аз

в
а 

о
б

’є
к
та

 

Адреса  

К
о

р
о

тк
а 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а 

о
б

’є
к
та

 

К
ат

ег
о

р
ія

 р
ад

іа
ц

ій
н

о
ї 

н
еб

ез
п

ек
и

 

П
л
о

щ
а 

зо
н

и
 с

п
о

ст
ер

еж
ен

н
я
, 

к
в
. 

к
м

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ас
ел

е
н

и
х

 п
у

н
к
ті

в
 

у
 з

о
н

і 
сп

о
ст

ер
еж

ен
н

я
 (

д
л
я
 

А
Е

С
 –

 у
 3

0
 а

б
о

 5
0

 к
м

 з
о

н
і)

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ас
ел

е
н

н
я
 у

 з
о

н
і 

сп
о

ст
ер

еж
ен

н
я
 (

д
л
я
 А

Е
С

 –
 у

 

3
0

 а
б

о
 5

0
 к

м
 з

о
н

і)
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

П
р

и
м

іт
к
а
 

- 

 

- - - - - - - 

 

2.2.2. Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) 

Назва об’єкта Адреса 
Коротка 

характеристика об’єкта 

Категорія 

радіаційної 

небезпеки 

Кількість 

ДІВ, шт 

Приміт

ка 

КНП «Олевська 

ЦЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНП «Олевський 

центр ПМД» 

м.Олевськ, 

пров. Промисловий, 2 

Категорія «А» 

Рентген-кабінет 

максимально 

прискорювальн

а напруга 125 

кВ 

РУМ-20  

Апарат рентгенівський 

переносний 

максимально 

прискорювальн

а напруга 90 кВ 

Апарат 

рентгенівсь

кий 

пересувний 

Арман-1 

 

 

м.Олевськ, 

вул. Свято-

Миколаївська, 46 

 

Категорія «А» 

Флюрографічний 

кабінет 

максимально 

прискорювальн

а напруга 150 

кВ 

Комплект 

рентгенівсь

кий КРД 

50-Р, 

мобільна 

рентгенівсь

ка система 

 

напруга 100 кВ IMAX-102  

Рентген-кабінет напруга 125 кВ Рентгенівсь

ка система 

EVA-HF 

750 

 

напруга 125 кВ Флюорогра

ф 12Ф7К 

 

 

2.3. Пожежовибухонебезпека 

 

Назва об’єкта Адреса 
Небезпечна 

речовина 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

еб
ез

п
еч

н
о

ї 

р
еч

о
в
и

н
и

, 
т 

З
о

н
а 

у
р

аж
ен

н
я
, 

к
в
. 

к
м

 

П
ер

ел
ік

 п
р

о
б

л
ем

н
и

х
 

п
и

та
н

ь
 н

а 
о

б
’є

к
ті

, 

те
р

и
то

р
ії

 

П
р

и
м

іт
к
а
 

Газонаповнювальний пункт 

ДП «Пропан» , 

АГЗП ДП «Пропан» 

м. Олевськ, 

вул. Промислова, 62 
Зріджений газ 16 3 - - 

АЗС  ТОВ «Успіх-Ол»  Олевський район 

234 км а/д Київ-

Бензин, 

Дизельне паливо, 

74 

 
20 - - 



Назва об’єкта Адреса 
Небезпечна 

речовина 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

еб
ез

п
еч

н
о

ї 

р
еч

о
в
и

н
и

, 
т 

З
о

н
а 

у
р

аж
ен

н
я
, 

к
в
. 

к
м

 

П
ер

ел
ік

 п
р

о
б

л
ем

н
и

х
 

п
и

та
н

ь
 н

а 
о

б
’є

к
ті

, 

те
р

и
то

р
ії

 

П
р

и
м

іт
к
а
 

Ковель-Ягодин Зріджений газ 50 

АЗС  ТОВ «БАРНЕТТА-

ТОРГ» 

м. Олевськ,  

вул. Свято-

Миколаївська, 181 

Бензин, 

Дизельне паливо, 

Зріджений газ 

 

75 

 

25 

20,3   

АЗС ПП «Укрпалетсистем» м. Олевськ,   вул. 

Київська,   7А 
Бензин, 

Дизельне паливо 

24 

 

12 

10 - - 

АЗС    ТОВ «Селінг-ОІЛ» м. Олевськ,  

вул. Свято-

Миколаївська, 148 

Бензин, 

Дизельне паливо, 

Зріджений газ 

93,7 1,808 - - 

АЗС ТОВ «Успіх-Ол» м. Олевськ,   вул. 

Олевської 

Республіки, 116 

Бензин, 

Дизельне паливо, 

Зріджений газ 

  - - 

АЗС ТОВ «Успіх-Ол» с. Кишин, вул. 

Житомирська, 37 

Бензин, 

Дизельне паливо, 

Зріджений газ 

    

АЗС   ПП  «АМІК Україна» Олевський район 

а/д Київ-Ковель-

Ягодин, 212км+900м 

(ліворуч) 

Бензин, 

Дизельне паливо, 

Зріджений газ 

    

ТОВ «СГС-Газтрейд» 
 

м. Олевськ, 

вул. Пушкіна,13Г 

Бензин, 

Дизельне паливо, 

Зріджений газ 

    

 

2.4. Гідродинамічна небезпека. Водосховища 

 

2.5. Хвостосховища та шламосховища 

Назва 

водосховища 

Басейн 

ріки 
Адреса 

П
л
о

щ
а 

за
то

п
л
ен

н
я
 т

ер
и

то
р

ії
, 

к
в
. 

к
м

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ас
ел

е
н

и
х

 п
у

н
к
ті

в
, 

я
к
і 

п
о

тр
ап

л
я
ю

ть
 у

 з
о

н
у

 

к
ат

ас
тр

о
ф

іч
н

о
го

 з
ат

о
п

л
ен

н
я
, 

ш
т.

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ас
ел

е
н

н
я
 у

 з
о

н
ах

 

к
ат

ас
тр

о
ф

іч
н

о
го

 з
ат

о
п

л
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

П
ер

ел
ік

 п
р

о
б

л
ем

н
и

х
 п

и
та

н
ь
 н

а 

о
б

’є
к
ті

, 
те

р
и

то
р

ії
 

П
р

и
м

іт
к
а
 

Лопатицьке Уборть с. Лопатичі 0,7 1 0,1   



 

2.6. Продуктопроводи 

Назва продукто-

проводу 
Тип Розташування 

Робочий 

тиск, атм. 

Довжина, 

км 

Перелік проблемних 

питань на об’єкті, 

території 

П
р

и
м

іт
к
а
 

- - - - - -  

 

2.7. Небезпечні відходи 

2.7.1. Токсичні промислові відходи 

  

Назва Адреса 

Н
аз

в
а 

р
еч

о
в
и

н
, 

я
к
і 

м
іс

ти
ть

 х
в
о

ст
о

-,
 

ш
л
ам

о
сх

о
в
и

щ
е
 

Н
ак

о
п

и
ч

ен
о

, 
м

л
н

. 
к
у

б
. 

м
 

П
р

о
ек

тн
а 

п
о

ту
ж

н
іс

ть
, 

м
л

н
. 

к
у

б
. 

м
 

П
л
о

щ
а 

за
то

п
л
ен

н
я
, 

к
в
. 

к
м

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ас
ел

е
н

и
х

 п
у

н
к
ті

в
, 

я
к
і 

п
о

тр
ап

л
я
ю

ть
 в

 з
о

н
у

 к
ат

ас
тр

о
ф

іч
н

о
го

 

за
то

п
л
е
н

н
я
, 

ш
т.

 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ас
ел

е
н

н
я
 у

 з
о

н
ах

 

к
ат

ас
тр

о
ф

іч
н

о
го

 з
ат

о
п

л
ен

н
я
, 

ти
с.

 о
сі

б
 

Перелік 

проблемних 

питань на об’єкті, 

території П
р

и
м

іт
к
а
 

- - - - - - - -   

Адреса  

З
аг

ал
ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 

сх
о

в
и

щ
, 

о
д

. 

Назва 

накопиченої 

речовини 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ак
о

п
и

ч
е
н

н
я
 

р
еч

о
в
и

н
и

, 
т 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ас
ел

е
н

н
я
, 

я
к
е 

м
о

ж
е 

п
о

ст
р

аж
д

а
ти

, 
о

сі
б

 

П
л
о

щ
а 

за
б

р
у

д
н

е
н

о
ї 

те
р

и
то

р
ії

, 
к
в
. 

к
м

 

Перелік 

проблемних 

питань на об’єкті, 

території П
р

и
м

іт
к
а
 

- - - - - - -  



 

2.7.2. Непридатні до використання отрутохімікати 

Адреса  

З
аг

ал
ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 с

х
о

в
и

щ
, 

о
д

. 

Назва накопиченої 

речовини 

К
іл

ь
к
іс

ть
 н

ак
о

п
и

ч
е
н

н
я
 

р
еч

о
в
и

н
и

, 
т 

Ін
в
ен

та
р

и
за

ц
ія

 2
0

2
1

 р
о

к
у

 

(п
ер

ез
ат

ар
ен

і)
 

Перелік проблемних питань на 

об’єкті, території 

 

с. Кам’янка 

 

1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

24,741 

 

Перезатаренні, потреба в вивезенні на 

утилізацію 

 с. Кишин  1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

8,368 

 

Перезатаренні (частково), потреба в 

вивезенні на утилізацію 

с. Копище 

  
1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

0,101 

Перезатаренні, потреба в вивезенні на 

утилізацію 

 

с. Лопатичі 

 

 

1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 
3,0 

Перезатаренні, потреба в вивезенні на 

утилізацію 

с. Майдан 1 

непридатні до 

використання, 

невідомі,суміші 

4,705 

Перезатаренні, потреба в вивезенні на 

утилізацію 

с. Зольня 1 

непридатні до 

використання, 

невідомі суміші 

4,9 

Перезатаренні, потреба в вивезенні на 

утилізацію 

 

с. Зубковичі 

 

1 

непридатні до 

використання, не 

відомі, суміші 

9,162 

Перезатаренні, потреба в вивезенні на 

утилізацію 

с. Жубровичі  1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

22,597 

Перезатаренні, потреба в вивезенні на 

утилізацію 

с. Покровське 1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

16,514 

Перезатаренні (частково), потреба в 

вивезенні на утилізацію 

с. Тепениця 

 
1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

7,862 

Перезатаренні, потреба в вивезенні на 

утилізацію 

с. Замисловичі 1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

5,950 

Перезатаренні, потреба в вивезенні на 

утилізацію 

с. Сущани  1 

непридатні до 

використання, 

невідомі, суміші 

18,09 

 

Перезатаренні, потреба в вивезенні на 

утилізацію 

 м. Олевськ 

 
1 

непридатні до 

використання, 

невідомі,суміші 

32,695 

 

Перезатаренні, потреба в вивезенні на 

утилізацію 

Всього 13 
 158,685 

 

 

 

 3. Характеристика небезпечних природних явищ 
3.1. Небезпечні метеорологічні явища 

Назва метеорологічного явища 

 

Можливі наслідки 

 

Снігопади та ожеледиця Порушення руху на автошляхах. Налипання мокрого снігу 

на електричних мережах, пориви ЛЕП та відключення 

електроенергії від споживачів у населених пунктах та 



Назва метеорологічного явища 

 

Можливі наслідки 

 

об’єктів господарської діяльності. 

Весняна повінь  В наслідок весняної повені в басейнах річок Уборть, 

Жерев, у 9 населених   пунктах може бути підтоплено 307 

окремих житлових будинків, 108 опор ліній 

електропередач , 1 артезіанська свердловина, 7 тис. га 

сільгоспугідь, у т.ч. 4,5 тис. га орної землі. 

Сильні грози, вітри, смерчі Пошкодження ліній електромереж. 

Відключення електроенергії від споживачів. 

Пошкодження дахів, покрівель пром. споруд, 

сільськогосподарських приміщень та житлових будинків. 

Сильні опади, сніг з дощем, зливи, тривалі дощі Припиняють проведення польових робіт, приводять до 

ураження рослин грибковими хворобами, в період 

збирання урожаю спричиняють значні втрати.  

Тривалий сніг  Затримка руху автотранспорту на тривалий час, снігові 

замети на дорогах 

Тимчасові сильні тумани Погіршення видимості що може призвести до аварій на 

дорогах  

 На дорогах ожеледиця Шар мокрого замерзлого снігу та криги на деревах, 

стовпах, проводах – обламування гілок дерев, 

пошкодження та руйнування ліній зв᾿язку та 

електропередач і пов᾿язане з цим порушення 

електропостачання та зв᾿язку. Шар криги на дорогах – 

збільшення аварій, припинення руху автотранспорту, 

травматизм людей і тварин.  

Сильний мороз до - 25°С Загроза вимерзання озимих, плодових культур, 

багаторічних трав, пересівання навесні значних площ 

сільськогосподарських культур, збільшення витрат 

енергоносіїв. Пригнічення росту рослин, а іноді і їх 

загибель 

Сильна жара + 35°С і вище. Сильна тривала жара 

(більше 10 днів).  

Пригнічення росту рослин, а іноді і їх загибель, зерно 

формується щуплим, знижується урожай і якість зерна, 

через стерильність пилку рослин – різке зниження 

урожаю. Погіршення самопочуття тварин і людей. 

Осипається зав'язь у плодових дерев.  

Заморозки, температура повітря в вегетаційний період 

або на поверхні ґрунту нижче 0°С 

Масове пошкодження та загибель посівів, розсади 

теплолюбивих рослин, незібраного врожаю 

сільськогосподарських культур.  

Налипання мокрого та замерзлого снігу Пошкодження ліній електропередач та зв᾿язку, 

руйнування покрівель будинків  

 

3.2. Геологічна небезпека 
3.2.1. Землетрус (за прогнозом при максимальній бальності) 
 

Площа землетрусу на території регіону, тис. кв. км - 

Кількість міст, населених пунктів у зоні землетрусу, шт. - 

Кількість населення, тис. осіб - 

Примітка - 

 

 3.2.2. Зсувні процеси 
 

Адреса 

Ураженість 

території 

зсувами, 

кв. км 

Кількість 

зсувів, шт. 

Кількість 

населених 

пунктів у зонах 

зсувів, шт. 

Примітка 

м. Олевськ - - -  

  



 

            3.2.3. Карстові процеси 
 

Адреса 

Ураженість 

карстом, 

кв. км 

Відкритий, 

кв. км 

Напів-

відкритий, кв. 

км 

Примітка 

- - - -  

 

 3.2.4. Процеси підтоплення 
 

Адреса 

Ураженість 

підтоплених 

територій, кв. км 

Кількість 

населених пунктів 

у зоні 

підтоплення, шт. 

Примітка 

Олевська ОТГ 1,35 7  

 

 3.2.5. Абразійні процеси 

 

 

 3.2.6. Ерозійні процеси (яружні) 
Адреса Площа, тис. кв. км Примітка 

- - - 

 

 3.2.7. Процеси заболочування 
Адреса Площа, тис. кв. км Примітка 

- -  

 

3.3. Пожежі в екологічних системах 
Адреса Загальна 

площа 

лісового 

фонду, 

 га 

Площа 

лісових 

масивів,  

га 

Площа 

торфови

щ, га 

Площа 

польових 

масивів,  

га 

П
л
о

щ
а 

п
р

и
р

о
д

н
и

х
 

за
п

о
в
ід

н
и

к
ів

, 
га

 

П
р

и
м

іт
к
а
 

1 2 3 4 5 6 7 

Руднє-Бистрянський округ 9349,4 8742,7 205,0 2060,6   

Калинівський округ 669,0 609,7 223,0 1873,6   

Жубровицький округ 3781,7 3254,6 290,0 3379,5   

Зольнянський округ 2168,8 2000,6 32,0 1474,2   

Зубковицький округ 3004,0 2749,2 73,0 2442,0   

Н
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о
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о
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в
о

д
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Річка 

В
о
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о
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о
в
и

щ
е 

Пункт 

Р
ів

ен
ь
 в

о
д

и
: 

см
 н

а
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“О
” 

п
о
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а
 

Рівень води: 

 м БС 
Адреса 

Негативний вплив, що 

зазнає об’єкт при 

цьому рівні 

П
р

и
м

іт
к
а
 

Часткове 

затоплення 

городів 

с. Перга 

р. 

Уборть 

- с.  

Перга 

47 160.10 с. 

Перга 

Часткове затоплення 

городів 

 

 

Часткове 

затоплення 

окремих 

будинків, 

городів 

м. Олевськ 

р. 

Уборть 

- м. 

Олевськ 

48 160.26 м. 

Олевськ 

Часткове затоп-лення 

городів 

 

 



Кам'янський округ 5858,0 5531,9 270,0 1845,2   

Замисловицький округ 14515,3 13874,5 349,0 2477,9   

Кишинський округ 5768,7 5508,4 345,0 3507,4   

Калинівський округ 10854,5 10091,9 352,0 2296,4   

Копищенський округ 9651,4 9105,67 1811,0 2046,8 6911,11  

Лопатицький округ 3707,4 3474,5 - 2496,4   

Майданський округ 1856,7 1791,5 362,0 2382,9   

Сущанський округ 4223,9 4044,0 325,0 1444,6   

Стовпинський округ 2562,8 2395,8  1528,3   

Хочинський округ 18906,4 18218,6 1115,0 2394,4 5697,0  

Тепеницький округ 5282,9 4926,3 93,0 3686,7   

Юрівський округ 9053,2 8525,6  873,9   

Журжевицький округ 15648,76 14781,66  432,9   

Озерянський округ 6801,7 6477,7  474,5   

Дружбівський округ 179,6 167,2  50,1   

Олевська міська рада 7074,9 6637,7  833,9   

Всього 140919,06 132909,73 5845,0 40002,2 12608,11  

 

3.4. Медико-біологічна небезпека 

3.4.1. Природні осередки небезпечних захворювань людини 

Адреса 
Наявність осередків небезпечних 

захворювань людини 
Примітка 

- - - 

 

3.4.2. Захворюваність населення 
Захворювання 2021рік 2020 рік Ріст/зниження 

Число 

випадків  

За7 

місяців 

Показник 

на 100 тис. 

нас. 

Число 

випадків  

за 7 місяців 

Показник 

на 100 тис. 

нас. 

Кишкові інфекції 

Сальмонельоз 2 4,8 3 7,05 -1вип. 

Дизентерія 0 0 0 0 -/- 

Гастроентероколіти 30 70,2 12 28,2      +18вип 

Вірусний гепатит А 0 0 0 0 -/- 

      

      

Краплинні інфекції, в т.ч. при яких проводиться вакцинація 

Дифтерія 0 0 0 0 -/- 

Кір 0 0 0 0 -/- 

Краснуха 0 0 0 0 -/- 

Епідпаротит 0 0 0 0 -/- 

Кашлюк 0 0 0 0 -/- 

Грип 0 0 39 93,8 -39вип. 

ГРВІ 2391 5617,0 2326 5535,1 -65вип. 

Менінгок.інфекція 0 0 0 0 -/- 

      

      

Особливо-небезпечні інфекції 

Туберкульоз 8 18,8 7 16,9 +1вип 

Лептоспіроз 0  0  -/- 

COVID-19 

 

1039 2441,3 26 30,1 +1013вип. 

Інфекції, що передаються через кров 

Гострий вір. геп.  В 1 2,4 0 0 +1вип 

Гострий вір. геп. С 1 2,4 2 4,8 -1вип. 

Хрон. вір.гепатити 1 2,4 1 2,4 -/- 

      

      

Інші інфекційні захворювання, зареєстровані на території 

Скарлатина 1 2,4 7 16,9 -6вип. 

Вітряна віспа 1 2,4 0 0 +1вип 



Інфекційний Мононуклеоз 0  0 0 -/- 

Хвороба Лайма 0  0 0 -/- 

Інші не інфекційні захворювання, зареєстровані на території 

Ботулізм 2 4,8 0 0 +2вип 

Отруєння грибами 0 0 0 0 -/- 

      

 

 3.4.3. Смертність населення від нещасних випадків  

Адреса Види нещасних випадків Кількість тис. 

осіб 

Примітка 

Олевська ОТГ  0,006  

 ДТП  0,001  

 Переохолодження  0,004  

 Утоплення  0,001  

 Пожежі  0,001  

 Отруєння 0,005  

 Повішення 0,001  

 Вбивство  -  

 Удавлення стороннім тілом  0,001  

 
Випадкове падіння  

невідомі обставини травми  
0,001  

 Обрушення предметів  0,002  

 Механічна асфіксія  -  

 Інші 0,001  

 Всього нещасних випадків 0,024  

  

 3.4.4. Захворювання с/г тварин 

Адреса Захворювання с/г тварин 
Кількість, тис. 

голів 
Примітка 

Олевська ОТГ 

інфекційні захворювання 0,066 - 

паразитарні захворювання 0,368  

незаразні захворювання 0,076  

 Всього 0,510  

 

 3.4.5. Захворювання с/г рослин 

Адреса Хвороби с/г рослин Площа, 

тис. га 

Примітка 

Сільгосппідприємства ОТГ пероноспороз 0.033 - 

 

4. Сили реагування на надзвичайні ситуації 
 

Найменування 

підрозділу та 

відомча 

(територіальне

) належність 

Найменування 

формувань 
Адреса 

Чисельність 

формування

, осіб 

Завдання, які виконує 

формування, райони 

(об’єкти) 

П
р

и
м

іт
к
а
 

Олевська 

дільниця АТ 

«Житомиргаз» 

Аварійно-технічна 

бригада 

м. Олевськ 

вул.Промислова, 62 

4 Ліквідація наслідків НС 

державного та місцевого 

рівнів на об’єктах 

газового господарства 

 

Олевський 

РЕМ 

Аварійно-технічна 

бригада 

м.Олевськ, 

вул.Кооперативна, 15 

6 Ліквідація наслідків НС 

державного та місцевого 

рівнів на 

електромережах 

 

ТОВ 

«Олевське 

орендне 

підприємство 

Аварійно- технічна 

бригада з 

водопровідно- 

каналізаційних 

м.Олевськ, 

вул.Б.Хмельницького, 

13-а 

4 Ліквідація наслідків НС 

державного та місцевого 

рівнів на водопровідно-

каналізаційних 

 



теплових 

мереж» 

(теплових) мереж (теплових) мережах 

17-ДПРЧ 3-

ДПРЗ ГУ 

ДСНС України 

в 

Житомирській 

області 

Група радіаційної та 

хімічної розвідки 

м.Олевськ, 

вул.Київська.50 

7 Проведення радіаційної 

та хімічної розвідки у 

разі виникнення НС 

місцевого рівня 

 

17-ДПРЧ 3-

ДПРЗ ГУ 

ДСНС України 

в 

Житомирській 

області 

Бригада для гасіння 

пожеж 

м. Олевськ, 

вул.Київська, 50 

7 Проведення аварійно- 

рятувальних робіт, 

гасіння пожеж 

 

40-ДПРП 3-

ДПРЗ ГУ 

ДСНС України 

в 

Житомирській 

області 

Бригада для гасіння 

пожеж 

смт.Новоозерянка, 

вул.Космонавтів,1 

7 Проведення аварійно-

рятувальних робіт, 

гасіння пожеж 

 

Олевське 

управління 

головного 

управління 

Держпродспож

ивслужби в 

Житомирській 

області 

Розрахунково- 

аналітична група 

м.Олевськ, 

пров,Промисловий,4 

4 Здійснення,збирання, 

оброблення, передавання 

і збереження інформації 

про стан радіаційної та 

хімічної обстановки у 

разі виникнення НС 

місцевого рівня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.Карта Олевської ТГ 
 

 

  



                                                                                                     
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В и к о н а в ч и й   к о м і т е т 

 

РІШЕННЯ 

 

21.01.2022     м. Олевськ     №26 

 

Про створення матеріального резерву  

Олевської міської територіальної громади  

для запобігання і ліквідації наслідків  

надзвичайних ситуацій 
 
 

Відповідно до підпункту 15 пункту 2  ст.  19, ст. 98 Кодексу цивільного 

захисту України,  постанови Кабінету Міністрів України від  30.09.2015 № 775 

«Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів  

для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій”, на підставі аналізу 

техногенно – екологічної безпеки та ризиків виникнення надзвичайних 

ситуацій,  практичного  досвіду  з їх ліквідації  на  території  Олевської міської 

територіальної громади, реальних  потреб  у  матеріально-технічних  засобах  

для  здійснення  аварійно-рятувальних  та  відновлювальних  робіт та статті 36 

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

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Порядок створення і використання місцевого 

матеріального резерву Олевської міської ради для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та їх 

наслідків, згідно з додатком 1. 

2. Затвердити номенклатуру та обсяги накопичення місцевого 

матеріального резерву для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, та надання невідкладної допомоги 

постраждалому населенню на території Олевської міської територіальної 

громади, згідно з додатком 2.  

 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Міський голова                                                                      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



                                                           Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

                                                        від 21.01.2022 №26       

 

ПОРЯДОК  

створення і використання місцевого матеріального резерву Олевської 

міської ради  для  запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, воєнного характеру та їх наслідків 

1. Загальні положення. 

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

місцевий матеріальний резерв Олевської міської ради (далі – 

матеріальний резерв)  - запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, 

лікарських засобів та виробів медичного призначення, продовольства, техніки, 

технічних засобів та інших матеріальних цінностей (далі - матеріальні 

цінності), призначених для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення 

невідкладних відновлювальних робіт і заходів; 

номенклатура матеріального резерву - обґрунтований і затверджений у 

встановленому порядку перелік матеріальних цінностей. 

Матеріальний резерв створюється заздалегідь з метою подальшого його 

використання у разі загрози виникнення, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків, виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної 

ситуації, характерної для території міської ради, а також передбаченого обсягу 

робіт з ліквідації її наслідків. 

Відповідальність за створення  та  накопичення  матеріального резерву, 

контроль за їх наявністю, станом та використанням покладається на міського 

голову. 

 Житомирське районне управління ГУ ДСНС України в області здійснює 

методичне керівництво і контроль за створення та використанням 

матеріального резерву. 

2. Створення та затвердження номенклатури матеріального резерву. 

Номенклатура та обсяг матеріального резерву складається з урахуванням 

прогнозованих для території та населених пунктів видів надзвичайних ситуацій, 

обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів 

забезпечення життєдіяльності постраждалого населення. 



Номенклатура матеріального резерву затверджується рішенням 

виконавчого комітету Олевської міської ради. 

3. Створення, утримання та поповнення матеріального резерву. 

Матеріальний резерв створюється, утримується та поповнюється за 

рахунок коштів міського бюджету в межах фінансових можливостей. 

Створення, утримання та поповнення матеріального резерву може 

здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і 

юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не 

заборонених законодавством джерел. 

Місцем розміщення матеріального резерву визначити територію міської 

ради, яка знаходиться за адресою: м.Олевськ, вул. Свято – Миколаївська,4. 

Матеріальні цінності, що поставляються до матеріального резерву, 

повинні мати сертифікати відповідності на весь нормативний строк їх 

зберігання. 

Міська рада щороку проводить перевірку наявності, якості, умов 

зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей. 

Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до матеріального 

резерву, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про здійснення 

державних закупівель". 

Зберігання та облік матеріальних резервів здійснюється в установленому 

законодавством порядку. 

Створення та накопичення матеріального резерву здійснюється 

відповідно до комплексної Програми забезпечення пожежної та техногенної  

безпеки, захисту населення і територій Олевської міської територіальної 

громади  від надзвичайних ситуацій на 2021-2025роки. 

4. Використання матеріального резерву. 

Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву здійснюється за 

розпорядженням міського голови для:  

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів; 



надання постраждалому населенню необхідної допомоги для 

забезпечення його життєдіяльності; 

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування 

постраждалого населення; 

забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами 

транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації 

постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та можливого 

ураження; 

їх освіження або заміни; 

5. Міський голова приймає рішення про використання матеріального 

резерву на підставі рішення міської комісії з питань техногенно – екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій та актів комісії з питань визначення збитків. 

 Матеріально – технічні засоби відпускаються міською радою суб’єктам 

господарської діяльності, які призначені у визначеному законодавством 

порядку для проведення невідкладних відбудовних робіт на об’єктах 

комунальної власності, або об’єктам комунальної власності, а також 

постраждалим громадянам у вигляді одноразової матеріальної допомоги. 

 Відповідні суб’єкти  (крім громадян) звітують міській раді про 

використання матеріально – технічних засобів матеріального резерву. 

 

 
 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                   Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ        



                                                                                                      
 

Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету 

21.01.2022 № 26 

 

 

Номенклатура та обсяги місцевого матеріального резерву 

 
№з/п Найменування запасів Одиниця виміру Норма накопичення 

1 2 3 4 

 І. Паливно- мастильні матеріали 

1 Бензин А-95 л 1000 

2 Дизельне пальне л 1000 

3 Мастила для бензинових двигунів л 50 

4 Мастила для дизельних двигунів л 50 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради                                                   Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ 


