
    

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 

 

28.10.2022          м. Олевськ 

Присутні: 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК  

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 

 

Заступник міського голови     Юрій ДАНЮК 

 

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., Куковякін В.Б., Михалець М.В., Назарчук Н.В., Невойт М.І., 

Ратушинський В.О., Талах І.В., Хомутовська О.М., Чорна І.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /112. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

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

Олевської міської ради. 

 

2. /113. Про надання одноразової матеріальної допомоги. 

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

Олевської міської ради. 

 

3. /114. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного суду 

Житомирської області про призначення опікуна над *****. 

Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 

 



4. /115. Про внесення змін у додаток до рішення виконавчого комітету від 

18.03.2022  №32 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради».  

Інформує: Мисько Н.М. – головний бухгалтер КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради. 

 

5. /116. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на  квартирному 

обліку. 

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

6./117. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов.   

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

7. /118. Про взяття на облік громадян, які потребують надання житлових 

приміщень для тимчасового проживання з фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

8. /119. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному обліку.  

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

9. /120. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

10. /121. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність окремим  

громадянам Олевської міської територіальної громади. 

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

11. /122. Про внесення змін у додатки до рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради від 18.03.2022 року № 48.  

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 



12. /123. Про закріплення прилеглих територій за підприємствами, установами, 

організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових 

споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого 

призначення для здійснення підприємницької діяльності для їх утримання, 

благоустрою та санітарної очистки.  

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, архітектури та 

цивільного захисту. 

 

13. /124. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, архітектури та 

цивільного захисту. 

 

14. /125. Про  присвоєння  адреси об’єкту нерухомого майна. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, архітектури та 

цивільного захисту. 

 

15. /126. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки тимчасових споруд. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, архітектури та 

цивільного захисту. 

 

16. /127. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, архітектури та 

цивільного захисту. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

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

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 112 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання одноразової матеріальної допомоги. 

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

Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 



      / Рішення № 113 додається/ 

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про розгляд і затвердження подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про призначення опікуна над *****. 

 Інформує: Саковець Л.В. – начальник загального відділу міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 114 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін у додаток до рішення виконавчого комітету 

від 18.03.2022  №32 «Про затвердження тарифів на платні послуги, що 

надаються КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради».  

Інформує: Мисько Н.М. – головний бухгалтер КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 115 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 5. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на  

квартирному обліку. 

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 116 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 6. Про взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов.   

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 



           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 117 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7.Про взяття на облік громадян, які потребують надання 

житлових приміщень для тимчасового проживання з фонду житла для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. 

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 118 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному обліку.  

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 119 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9. Про видачу ордера на житлове приміщення. 

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 120 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про передачу квартир (будинків) у приватну власність 

окремим громадянам Олевської міської територіальної громади. 

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 



           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 121 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення змін у додатки до рішення виконавчого 

комітету Олевської міської ради від 18.03.2022 року № 48.  

Інформує: Бородавко Н.А. – головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 122 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 12. Про закріплення прилеглих територій за підприємствами, 

установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, 

власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької 

діяльності для їх утримання, благоустрою та санітарної очистки.  

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, архітектури та 

цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 123 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, архітектури та 

цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 124 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 14. Про  присвоєння  адреси об’єкту нерухомого майна. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, архітектури та 

цивільного захисту. 

 



ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 125 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 15. Про продовження терміну дії паспортів прив'язки 

тимчасових споруд. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, архітектури та 

цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 126 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на встановлення тимчасових споруд. 

Інформує: Верещако В.К. – начальник відділу містобудування, архітектури та 

цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 23 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 127 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   

28.10.2022            м. Олевськ                            №112 

 

Про затвердження 

розпоряджень міського голови 

 

 

 Розглянувши розпорядження міського голови, що видавались у період 

між засіданнями виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

- 29.09.2022 № 172 «Про відзначення до Дня територіальної оборони»; 

- 14.10.2022 № 180 «Про відзначення Дня захисників і захисниць України»;  

- 26.10.2022 №182 «Про відзначення до Дня автомобіліста». 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

29.09.2022                                          м. Олевськ                                        № 172 

 

Про відзначення до 

Дня територіальної оборони 
 

З нагоди відзначення Дня територіальної оборони у першу неділю жовтня (02 

жовтня 2022 року), враховуючи важливість територіальної оборони у 

забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України 

1. Нагородити Подяками Олевської міської ради та грошовими винагородами 

по 500 (п’ятсот) гривень кожного: 

1) *****– підполковника, командира військової частини А7306; 

2) *****– майора, заступника командира військової частини А7306 з 

морально-психологічного забезпечення; 

3) ***** – старшого лейтенанта, начальника групи цивільного-військового 

співробітництва військової частини А7306; 

4) *****– молодшого сержанта, офіцера-психолога військової частини А7306. 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

Вірі, головному бухгалтеру,  виділити кошти  в сумі 2000,00 грн. (дві тисячі) грн. 

за рахунок кошторисних призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження чергового засідання 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

Міський голова             Сергій ЛИСИЦЬКИЙ   



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 

14.10.2022                                          м. Олевськ                                        № 180 

Про відзначення 

Дня захисників і захисниць України  

 

 З нагоди відзначення щорічного державного свята Дня захисника і захисниць 

України, 14 жовтня 2022 року, за мужність та відвагу, військову доблесть і 

високий бойовий вишкіл під час оборони України, захисту її суверенітету  

1. Нагородити подяками та грошовою винагородою у сумі 500 (п’ятсот 

гривень) кожного з наступних захисників України, а саме: 

1) *****, капітана, начальника другого відділу Коростенського 

районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки Житомирської області; 

2) *****, підполковника, командира військової частини А 7306; 

3) *****, молодшого сержанта, водія роти охорони 2-го відділу 

Коростенського районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки; 

4) *****, солдата, водія 2-го відділу Коростенського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки; 

5) *****, жителя міста Олевськ; 

6) *****, голову громадської організації «Спілка воїнів-учасників 

антитерористичної операції Олевської міської територіальної 

громади»; 

7) *****, сержанта, командира третього відділення другого взводу роти 

охорони другого відділу Коростенського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки Житомирської 

області; 

8) *****, старшого солдата, стрільця третього відділення третього 

взводу роти охорони другого відділу Коростенського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

Житомирської області; 

9) *****, солдата, стрільця, помічника гранатометника третього 

відділення першого взводу роти охорони другого відділу 



Коростенського районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки Житомирської області; 

10) *****, молодшого сержанта, старшого бойового медика роти 

вогневої підтримки військової частини А7306; 

 

11) *****, майстер-сержанта, командира взводу матеріально-

технічного забезпечення військової частини А 7306; 

12) *****, молодшого сержанта, командира 2 інженерно-

саперного взводу  військової частини А7306; 

13) *****, старшого солдата, стрільця, помічника гранатометника 

3 відділення 2 взводу роти охорони другого відділу Коростенського 

районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки Житомирської області; 

14) *****, солдата, стрільця, помічника гранатометника 1 

відділення 2 взводу роти охорони другого відділу Коростенського 

районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки Житомирської області; 

15) *****, майора,  командира роти охорони другого взводу роти 

охорони другого відділу Коростенського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки Житомирської 

області; 

16) *****, майстер-сержанта, начальника відділення інженерного 

облаштування державного кордону відділу прикордонної служби 

«Копище»; 

17) *****, майстра-сержанта, дільничного інспектора 

прикордонної служби 1 категорії відділення дільничних  інспекторів 

прикордонної служби відділу прикордонної служби «Копище»; 

18) *****, головного сержанта, інспектора прикордонної служби 1 

категорії, інструктор кінологічного відділу прикордонної служби 

«Копище»; 

19) *****, старшого лейтенанта, командира роти 1 стрілецької 

роти 411 батальйону; 

20) *****, солдата, оператора NLAW, 1 стрілецької роти 411 

батальйону; 

21) САВ`ЮКА Віталія Павловича, солдата, ЗРК з М-П З, 1 

стрілецької роти 411 батальйону; 

22) *****, старшого сержанта, інспектора прикордонної служби 2 

категорії, начальника третьої секції (гранатометника) ручних 

протитанкових гранатометів групи гранатометів 1 прикордонної 

застави прикордонної комендатури швидкого реагування № 2; 



23) *****, сержанта, інспектора прикордонної служби 2 категорії, 

водій 3 секції мобільних мінометів 1 вогневого відділення 

мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування 

№ 2; 

24) *****, підполковника, першого заступника коменданта,  

начальника штабу 2 прикордонної комендатури швидкого 

реагування № 2; 

25) *****, молодшого сержанта, військової частини А 4456; 

26) *****, старшого солдата військової частини А 4123; 

27) *****, старшого солдата військової частини А 4123; 

28) *****, лейтенанта військової частини А-4103; 

29) *****, сержанта, жителя с. Зубковичі; 

30) *****, старшого солдата,              жителя с. Стовпинка; 

31) *****, капітана, жителя с. Стовпинка; 

32) *****, старший  солдат, жителя с. Лопатичі; 

33) *****, старшого солдата, помічник кулеметника, жителя с. 

Лопатичі; 

34) *****, солдата, артилериста, жителя с. Лопатичі; 

35) *****, сержанта, жителя с. Жубровичі; 

36) *****, солдата, жителя с. Кам’янка; 

37) *****, сержанта, жителя с. Кам’янка; 

38) *****, солдата, жителя смт Дружба; 

39) *****, сержанта-зв’язківця,                         жителя смт Дружба; 

40) *****, сержанта, жителя с. Зольня; 

41) *****, молодшого сержанта, жителя с. Сердюки; 

42) *****, солдата, жителя с. Ковалівка; 

43) *****, солдата, жителя с. Кишин; 

44) *****, солдата, жителя с. Болярка; 

45) *****, солдата, жителя с-ще Лугове; 

46) *****, рядового солдата, жителя с. Майдан; 

47) *****, солдата, жителя с. Забороче; 

48) *****, старшого солдата, жителя с. Майдан; 

49) *****, старшого солдата, жителя с. Юрове; 

50) *****, солдата, жителя с. Хочине; 

51) *****, старшого сержанта, жителя с. Хочине; 

52) *****, солдата, жителя с. Хочине; 

53) *****, солдата, жителя с. Тепениця; 

54) *****, солдата, жителя с. Обище; 

55) *****, старшого солдата, жителя с. Хмелівка; 

56) *****, молодшого сержанта, жителя с. Соснівка; 

57) *****, молодшого сержанта, жителя с. Копище; 



58) *****, старшого сержанта, жителя с. Майдан-Копищенський; 

59) *****, солдата, жителя с. Варварівка; 

60) *****, солдата, жителя с. Корощине; 

61) *****, старшого солдата, жителя с. Рудня-Бистра; 

62) *****, солдата, жителя с. Покровське; 

63) *****, старшого солдата, жителя с. Будки; 

64) *****, сержанта, жителя c. Михайлівка; 

65) *****, солдата, жителя с. Рудня; 

66) *****, навідника, старшого солдата, жителя с. Сущани; 

67) *****, старшого сержанта, жителя с. Сущани; 

68) *****, сержанта, жителя смт Діброва; 

69) *****, солдата, стрільця, жителя с. Радовель; 

70) *****, молодшого лейтенанта, жителя с. Радовель; 

71) *****, солдата, жителя с. Радовель; 

72) *****, солдата, жителя с. Шебедиха; 

73) *****, солдата, жителя с. Замисловичі; 

74) *****, солдата, жителя с. Замисловичі; 

75) *****, молодшого сержанта, жителя с. Замисловичі; 

76) *****, солдата, жителя смт Новоозерянка; 

77) *****, солдата, жителя смт Новоозерянка; 

78) *****, солдата, жителя с. Лопатичі; 

79) *****, солдата, жителя с. Лопатичі. 

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош В.В. виділити кошти  в сумі 39500,00 грн. 

(тридцять дев’ять тисяч п`ятсот гривень) за рахунок кошторисних 

призначень. 

 

3. Винести дане розпорядження на розгляд та затвердження чергового 

виконавчого комітету міської ради. 

 

 

 

Секретар ради                           Сергій МЕЛЬНИК  



 
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Міського голови 

 

26.10.2022                                          м. Олевськ                                       №182  

Про відзначення до 

Дня автомобіліста 

 

 З нагоди відзначення Дня автомобіліста 30 жовтня 2022 року, враховуючи 

лист директора ТОВ «Рім-Богдан» Шибецького В.П.,  за багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в організацію 

автомобільних перевезень 

 

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

кожного: 

1) *****, водія, (2185212339); 

2) *****, водія, (2390010853); 

3) *****, водія, (1922113433); 

4) *****, водія, (2451412291); 

5) *****, водія, (2171004534); 

6) *****, водія, (2499317552); 

7) *****, водія, (2457212551); 

8) *****, водія, (2606402915); 

9) *****, водія, (2532326630); 

10) *****, водія, (2517808832); 

11) *****, водія, (2206513657); 

12) *****, водія Олевської міської ради, (2331612256). 

 

2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та звітності, головному 

бухгалтеру міської ради Дорош Вірі виплатити кошти у сумі 60000,00 (шість 

тисяч ) грн. 00 коп., за рахунок кошторисних призначень. 

 

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   

28.10.2022            м. Олевськ                            №113 

 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

жителям Олевської територіальної 

громади 

 

Розглянувши заяви громадян Олевської ТГ щодо надання одноразової 

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

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

перебували, надані документи, враховуючи Положення про порядок надання 

одноразової матеріальної грошової допомоги мешканцям Олевської міської  

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 27.10.2022 

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 на лікування в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн. кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 18-б в с. Михайлівка Коростенського району 

Житомирської області; 

2) *****, поживає по пров. *****, 2 в с. Замисловичі Коростенського району 

Житомирської області; 

3) *****, проживає по вул. *****, 87-а, кв. 30 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

4) *****, проживає по вул. *****, 11 в с. Лопатичі Коростенського району 

Житомирської області; 



5) *****, проживає по вул. *****, 83 в с. Кам’янка Коростенського району 

Житомирської області; 

6) *****, проживає по вул. *****, 53 в с. Варварівка Коростенського району 

Житомирської області. 

2. Надати матеріальну допомогу в сумі 2000,00 (дві тисячі) грн.  *****, 

проживає по вул. *****, 3 в м. Олевськ на ліквідацію наслідків пожежі. 

 

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

кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 1 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на лікування онкозахворювання; 

2) *****, проживає по вул. *****, 3 в с. Лопатичі Коростенського району 

Житомирської області, на лікування онкозахворювання. 

 

4. Надати матеріальну допомогу на поховання в сумі 1000,00 (одна тисяча) 

грн. кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 17 в с. Лопатичі Коростенського району 

Житомирської області, на поховання брата *****; 

2) *****, проживає по пров. *****у, 3 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на поховання чоловіка Власюка Олега Сергійовича; 

3) *****, проживає по вул. *****, 22 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на поховання дядька Рубанського Сергія Степановича; 

4) *****, проживає по вул. *****, 10 в с. Журжевичі Коростенського району 

Житомирської області, на поховання  *****; 

5) *****, проживає по вул. *****, 15 в с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області, на поховання дружини Клименко Ірини Михайлівни; 

6) *****, проживає по вул. *****, 25 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на поховання матері *****; 

7) *****, проживає по вул. *****, 5 в с. Корощине Коростенського району 

Житомирської області, на поховання племінника *****; 

8) *****, проживає по вул. *****, 98 в с. Кишин Коростенського району 

Житомирської області, на поховання брата Яроменка Віталія Леонідовича; 

9) *****, проживає по вул. *****, 34 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на поховання *****; 

10) *****, проживає по вул. *****, 4 в с. Стовпинка Коростенського району 

Житомирської області, на поховання *****. 

 



5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

Вірі виділити кошти в сумі 28000,00 (двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп. 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   

28.10.2022            м. Олевськ                            №114 

 

Про розгляд і затвердження  

подання до Олевського районного 

суду Житомирської області про  

призначення опікуна над  

***** 

Розглянувши подання органу опіки та піклування про можливість 

призначення *****, 04.05.1972 року народження, проживає по вулиці Шкурата, 

37 в с. Копище Коростенського району Житомирської області, опікуном над 

*****, 22.03.1979 року народження, зваживши на те, що ***** на даний час без 

жодного примусу та виключно із власного бажання опікується  над *****, який  

є його двоюрідним братом,  враховуючи те, що опікун призначається переважно 

з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах, керуючись ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 60, п. 4 с. 63 

Цивільного Кодексу України, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити подання до Олевського районного суду про можливість 

призначення *****, 04.05.1972 року народження, опікуном над *****, 22.03.1979 

р.н. (додається). 

 

 

  

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



  
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 e-mail: 

olevsk_miskrada@ukr.net 

 

        До Олевського районного  

        суду 

 

ПОДАННЯ 

      від 28 жовтня  2022 року 

 

 Орган опіки та піклування Олевської міської ради, зважаючи на те, що суд, 

відповідно до ст. 60 ЦК України встановлює опіку над фізичною особою у разі 

визнання її недієздатною, просить про можливість призначити *****, 04.05.1972 

року народження, проживає по вулиці *****, 37 в с. Копище Коростенського 

району Житомирської області, опікуном над *****, 22.03.1979 року народження, 

враховуючи те, що він є його двоюрідним братом, ***** без жодного примусу та 

виключно з власного бажання опікується ним, а відповідно до норм чинного 

законодавства (п.4 ст. 63 Цивільного Кодексу України) опікун призначається 

переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з 

підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними та можливості особи 

виконувати обов’язки опікуна. 
 

Голова органу 

опіки та піклування                        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   

28.10.2022            м. Олевськ                            №115 

 

Про внесення змін у додаток до рішення виконавчого 

комітету від 18.03.2022  №32 «Про затвердження тарифів 

на платні послуги, що надаються КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради»  

 

 Розглянувши лист головного лікаря КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради  Олега Казюка, керуючись ст. 29 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни у додаток до рішення виконавчого комітету від 18.03.2022  №32 

«Про затвердження тарифів на платні послуги, що надаються КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради», а саме:  включити до переліку 

платних послуг в розділі «Медичні послуги» п.5 «Послуга по наданню 

внутрішньовенних ін’єкцій для амбулаторних хворих – 80,00 грн» та п.6 

«Послуга по наданню внутрішньо м’язових ін’єкцій для амбулаторних хворих- 

40,00 грн».  

2.  Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Олевської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Юрія Данюка. 

 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



Додаток 

до рішення виконавчого комітету від 

28.10.2022 №115  «Про внесення змін у 

додаток до рішення виконавчого комітету 

від 18.03.2022  №32 «Про затвердження 

тарифів на платні послуги, що надаються 

КНП «Олевська центральна лікарня» 

Олевської міської ради»  

 

ТАРИФИ 

НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ 

Комунальним некомерційним підприємством  

«Олевська центральна лікарня»  Олевської міської ради 

1. Біохімічні дослідження біологічного матеріалу 

1.  АЛАТ 28,00 

2.  АСАТ 28,00 

3.  Загальний білок 37,00 

4.  Креатинін 53,00 

5.  Сечовина 39,00 

6.  Альфамілаза 47,00 

7.  Альбумін 42,00 

8.  Залізо 70,00 

9.  Сечова кислота 62,00 

10.  Холестерин 43,00 

11.  Білірубін загальний 42,00 

12.  Білірубін прямий, непрямий 72,00 

13.  ГГТ (гамма-глутамілтрансфераза) 56,00 

14.  Аналіз крові на глюкозу 36,00 

2. Мікроелементи та електроліти 

1.  Кальцій 50,00 

2.  Хлориди 46,00 

3.  Аналіз крові на гази та електроліти 327,00 

3. Ревматоїдна панель 

1.  СРБ (реактивний білок) 35,00 

2.  РФ (ревматоїдний фактор) 30,00 

3.  АСЛО 30,00 

4.  Пакет «ревмопроби» (СРБ+РФ+АСЛО) 95,00 

5.  СРБ-високочутливий 116,00 

4. Система гемостазу 

1.  Час згортання крові 24,00 

2.  Довгото кровотечі 33,00 

3.  Д-Дімер 173,00 

4.  Фібриноген 29,00 

5.  Протромбіновий індекс (ПІ) 32,00 

6.  Протромбіновий час (ПЧ) 32,00 



7.  МНО (міжнародне нормалізоване число) 32,00 

8.  Коагулограма (ПІ + фібриноген) 74,00 

5. Гематологічні дослідження крові 

1.  Загальний аналіз крові (без підрахунку лейкоформули) 66,00 

2.  Загальний аналіз крові (з лейкоформулою) 80,00 

3.  Загальний аналіз крові з тромбоцитами 100,00 

4.  Гематокрит 19,00 

5.  Ретіколоцити 14,00 

6.  Тромбоцити 20,00 

6. Імунологічні дослідження 

1.  Мікрореакції преципітації (МРП) 32,00 

2.  Швидкий тест на сифіліс 27,00 

3.  Визначення групи крові та резус-фактору 60,00 

4.  Швидкий тест на ВІЛ 27,00 

5.  Швидкий тест на COVID 138,00 

6.  Визначення тропоніну 173,00 

7.  Визначення прокальцитоніну 268,00 

8.  COVID-визначення антитіл IgM 190,00 

9.  COVID-визначення антитіл IgG 190,00 

7. Загально-клінічні дослідження 

1.  Загальний аналіз сечі 65,00 

2.  Діастаза сечі 50,00 

3.  Аналіз сечі на глюкозу (індикаторною смужкою) 8,00 

4.  Аналіз сечі на глюкозу на аналізаторі  36,00 

5.  Аналіз сечі на кетони (ацетон) 8,00 

6.  Аналіз сечі на жовчні пігменти 19,00 

7.  Добовий білок сечі 35,00 

8.  Аналіз сечі по Нечипоренку 47,00 

9.  Аналіз сечі по Зимницькому 56,00 

10.  Дослідження біологічного матеріалу на гельмінтози 30,00 

11.  Дослідження біологічного матеріалу на гострики, гельмінтози 50,00 

12.  Капрограма 133,00 

13.  Мікроскопічне дослідження мазків (жіночі та чоловічі) 66,00 

14.  Дослідження на Demodex 67,00 

15.  Загальний аналіз харкотиння 79,00 

16.  Аналіз харкотиння та мікобактерії туберкульозу 52,00 

8. Бактеріологічні дослідження  

1.  
Бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу на чутливість до 

антибіотиків (слизова носу, зіву, виділення з ран, сеча) 
232,00 

2.  Бактеріологічні дослідження на носійство золотистого стафілококу  45,00 

3.  
Бактеріологічні дослідження на носійство кишкових інфекцій + 

антибіотикограма 
292,00 



4.  
Бактеріологічні дослідження на носійство кишкових інфекцій з 

профілактичною метою 
60,00 

5.  Виявлення збудників дифтерії в біологічному матеріалі 90,00 

 

 

 

МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ 

1.  Передрейсовий та післярейсовий огляди на одного працівника 61,00 

2.  Медичні огляд кандидатів у водії 545,00 

3.  Медичні огляд водіїв 473,00 

4.  Профілактичний наркологічний огляд 148,00 

5.  Обов’язковий медичний огляд 324,00 

6.  Медичний огляд (при проведенні 2 рази на рік ) 196,00 

7.  Медичний огляд на право володіння зброєю 424,00 

 

 

 

МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ 

1.  Виклик фельдшера-лаборанта додому 69,00 

2.  Підвіз фельдшера-лаборанта автомобілем лікарні (по Олевську) 126,00 

3.  Ендоскопічне дослідження (без направлення лікаря) 68,00 

4.  Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби 35,00 

5.  
Послуга по наданню внутрішньовенних ін’єкцій для амбулаторних 

хворих 
80,00 

6.  
Послуга по наданню внутрішньом’язових ін’єкцій для амбулаторних 

хворих 
40,00 

 

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   

28.10.2022            м. Олевськ                            №116 

 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

          Розглянувши заяву та надані документи *****, проживає по вул. *****,10, 

с.Замисловичі Коростенського району Житомирської області, *****, проживає 

по вул. *****,101, с. Лопатичі Коростенського району Житомирської області, 

керуючись Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

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

Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української Ради професійних 

спілок від 11.12.1984 р. № 470,  Житловим Кодексом України, Законом України  

«Про житловий фонд соціального призначення», пп.2 п. а ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до особової справи *****, 1996 р.н., який перебуває  на 

квартирному обліку з 21.07.2014 року, як дитина-сирота, додавши до складу його 

сім’ї сина *****, 07.09.2021 року народження. 

2. Внести зміни до особової справи *****, 2005  р.н., яка перебуває  на 

квартирному обліку з 31.08.2021 року, як дитина-сирота, змінивши прізвище на 

***** та додавши до складу її сім’ї: 

- *****, 1993 р.н. – чоловік; 

- *****, 2022 р.н. – донька. 

3. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни в списки 

осіб, які знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара.  

 

 

Міський голова                                                                        Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

28.10.2022            м. Олевськ                            №117 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов   

 

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

буд.2б кв.7, смт. Дружба, Коростенського району, Житомирської області, *****, 

проживає по вул. *****,16, м.Олевськ, Житомирської області, керуючись п.13 

Правил 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.39, ст.46  Житлового кодексу України, пп.2 п.а), ч.1 ст. 30 Закону 

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

ВИРІШИВ:    

1. Взяти на квартирний облік *****, 1999 р.н. та внести в списки до загальної 

черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 

2.  Взяти на квартирний облік *****, 2000 р.н. та внести в списки до позачергової 

черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як члена сім’ї 

загиблого Захисника України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

 

Міський голова                                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

28.10.2022            м. Олевськ                            №118 

 

Про взяття на облік громадян, які потребують 

надання житлових приміщень для тимчасового 

проживання з фонду житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб 

 

          Розглянувши заяви та подані документи гр. *****, *****, *****, керуючись 

пунктами 10-17 Порядку формування фондів житла, призначеного для 

тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2022 року № 495 (зі змінами), керуючись ст. 30 

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

ВИРІШИВ: 

1. Взяти на облік громадян, що потребують надання житлового приміщення для 

тимчасового проживання з фонду житла, призначеного для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб *****, 1987 р.н., внутрішньо 

переміщену особу разом з сім’єю в такому складі: 

- *****, 1987 р.н.– дружина; 

- *****, 2010 р.н – дочка; 

- *****, 2012 р.н. – син; 

- *****, 2013 р.н. – дочка; 

- *****, 2014 р.н. – дочка; 

- *****, 2015 р.н. – син; 

- *****, 2018 р.н. – дочка, які тимчасово проживають в с.Стовпинка, 

вул.Шевченка,6, Коростенського району, Житомирської області, відповідно до 

довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (зареєстроване місце 

проживання: 93105, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. *****,11а). 

2. Взяти на облік громадян, що потребують надання житлового приміщення для 

тимчасового проживання з фонду житла, призначеного для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб *****, 1989 р.н., внутрішньо 

переміщену особу разом з сім’єю в такому складі: 

- *****, 1987 р.н. – чоловік; 

- *****, 2012 р.н. – дочка; 



- *****, 2014 р.н. – дочка; 

- *****, 2017 р.н. – дочка, які тимчасово проживають в с.Стовпинка, вул. 

*****,20, Коростенського району, Житомирської області, відповідно до довідок 

про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб (зареєстроване місце 

проживання: 93105, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. *****,66). 

3. Взяти на облік громадян, що потребують надання житлового приміщення для 

тимчасового проживання з фонду житла, призначеного для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб *****, 1990  р.н. внутрішньо 

переміщену особу разом з сім’єю в такому складі: 

- *****, 1987 р.н. – чоловік; 

- *****, 2012 р.н. – дочка; 

- *****, 2012 р.н. – дочка; 

*****, 2022 р.н. – син, які тимчасово проживають в с.Стовпинка, вул.Гагаріна,56, 

Коростенського району, Житомирської області, відповідно до довідок про взяття 

на облік внутрішньо переміщених осіб (зареєстроване місце проживання: 93105, 

Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. *****,35). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

28.10.2022            м. Олевськ                            №119 

 

Про зняття осіб,  

які перебувають на  

квартирному обліку  

   

         Взявши до уваги витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності, керуючись пп.1 п.26 Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР, Житловим Кодексом Української РСР, пп. 2 п. а) 

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

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Зняти з квартирного обліку особу з числа дітей-сиріт *****,1998 р.н., в зв’язку 

з поліпшенням житлових умов, а саме: придбання у  власність житлової квартири 

за кошти субвенції з державного бюджету. 

2.  Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Ніні Бородавко внести відповідні зміни в списки 

осіб, які знаходяться на квартирному обліку у виконавчому комітеті Олевської 

міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

 Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

28.10.2022            м. Олевськ                            №120 

 

Про видачу ордера 

на житлове приміщення 

 

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

*****,11 с.Замисловичі, Коростенського району, 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 житловий будинок комунальної власності по вул. 

*****, 44, с.Замисловичі, Коростенського району, Житомирської області, 

загальною площею  111,8 кв.м., ***** та її сім’ї, що перебувають на квартирному 

обліку на позачергове отримання житла, як багатодітна родина,  в такому складі: 

- *****, 1990 - співмешканець.; 

-  *****, 1979 - син;        

- *****, 2008  - син;   

- *****, 2009 - син;      

- *****, 2011 - син; 

- *****, 2013 - донька. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

Міський голова                                          Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

  



         
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ   

28.10.2022            м. Олевськ                            №121 

 

Про передачу квартир (будинків) 

у приватну власність окремим  

громадянам Олевської міської  

територіальної громади 

 

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

буд. 31, кв.35, м. Олевськ, 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 №35 у житловому будинку № 31 по 

вул. *****, м.Олевськ, Коростенського району, Житомирської області, 

загальною площею 52,4 кв.м., *****, 1994 р.н. та його сім’ї у такому складі: 

- *****, 1992 р.н. – дружина; 

- *****, 2015 р.н.- донька; 

- *****, 2017 р.н. – син. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Ніні Бородавко виготовити та видати свідоцтва 

про право власності на житло. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Сергія Гончара. 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 
                                                                                                                  

  



                      
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  

  

28.10.2022            м. Олевськ                            №122 

 

Про внесення змін у додатки до рішення 

виконавчого комітету Олевської міської 

ради від 18.03.2022 року № 48  

 

         Відповідно до пп. 2 п. б) ст. 34, ст. 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 

2016 року № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також 

членів їх сімей» (зі змінами), від 28 березня 2018 року № 214 «Питання 

забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на 

території інших держав, а також членів їх сімей» (зі змінами), від 18 квітня 2018 

року № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» (зі 

змінами), виконком міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни у додатки 1 та 2  до рішення виконавчого комітету Олевської 

міської ради від 18.03.2022 року № 48 «Про створення комісії щодо розгляду заяв 

про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України та осіб, які брали участь у бойових діях на 

території інших держав, а також членів їх сімей та внутрішньо-переміщених осіб, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», а 

саме:  

- у додатку 1 виключити зі складу комісії директора КУ «Центр соціальних 

служб» Олевської міської ради Орищук Світлану Сергіївну та включити  до 

складу комісії начальника відділу житлово-комунального господарства, 

інфраструктури та цивільного захисту населення  Торгонського Олексія 

Івановича.  

- у додатку 2 Положення про комісію щодо розгляду заяв про виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

та осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів 

їх сімей та внутрішньо-переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України п.п. 1 доповнити абзацом 

п’ятим  наступного змісту: 



«члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання (далі - особа, яка загинула 

(пропала безвісти), померла), одержаних під час участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, статус 

яким надано відповідно до абзаців п’ятого - восьмого пункту 1 статті 10 Закону 

України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі - 

члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла)». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Юрія Данюка. 

 

  Міський голова                                                                   Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n155


Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

від 28.10.2022 року № 122 

 

Склад 

Комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України та осіб, які брали участь у бойових 

діях на території інших держав, а також членів їх сімей та внутрішньо-переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

 

Данюк  

Юрій Михайлович 

 

 заступник міського голови, голова комісії 

 

Ковальчук  

Василь Юрійович 

 

 перший заступник міського голови, 

заступник голови комісії 

Бородавко  

Ніна Анатоліївна 

 спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного 

захисту населення, секретар комісії 

 

Верещако 

Володимир Константинович 

 начальник відділу містобудування, 

архітектури, будівництва  виконавчого 

апарату міської ради 

 

Стафійчук 

Роман Олександрович 

 

 головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого апарату міської ради 

 

Ковальчук  

Олеся Олександрівна 

 Головний спеціаліст фінансового  

управління виконавчого апарату  міської 

ради 

 

Торгонський  

Олексій Іванович 

 

 начальник відділу житлово-комунального 

господарства, інфраструктури та цивільного 

захисту населення виконавчого апарату  

міської ради  

 

Островська  

Ольга Григорівна 

 начальник відділення № 4 (Олевськ)  

управління соціальної політики 

Коростенської РДА (за згодою) 

 

Корнійчук  

Валентина Никифорівна 

 керівник відокремленого підрозділу 

організації ветеранів України Олевської 

міської територіальної громади (за згодою). 

 

Керуючий справами                                             Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

від 28.10.2022 року  №122 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України та осіб, які брали участь у бойових 

діях на території інших держав, а також членів їх сімей та внутрішньо-переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

 

І. Загальні положення 

1.1. Комісія з питань розгляду заяв про призначення грошової компенсації за 

належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів їх 

сімей, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету (далі - Комісія) утворюється 

для розгляду питань щодо виплати грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для деяких категорій осіб, а також членів їх сімей, а саме: 

        особам з інвалідністю І-ІІ груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, визначених пунктами 11-14 частини 

другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту" (далі - Закон), які потребують поліпшення житлових умов, та членам сімей 

осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції або 

забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 

районах та у період здійснення зазначених заходів, статус яким надано відповідно до 

абзаців п’ятого - восьмого пункту 1 статті 10 Закону, які перебувають на квартирному 

обліку та потребують поліпшення житлових умов; 

особам з інвалідністю І-ІІ груп з числа учасників бойових дій на території інших 

держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

пов’язаних з перебуванням у таких державах, визначених пунктом 7 частини другої 

статті 7 Закону, та які потребують поліпшення житлових умов, членам сімей учасників 

бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти), померли, 

визначені в абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону, які перебувають на квартирному 

обліку та потребують поліпшення житлових умов; 

 внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, та особам з інвалідністю внаслідок 

війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону або 

учасникам бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону, які 

потребують поліпшення житлових умов; 

члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання (далі - особа, яка загинула (пропала безвісти), 



померла), одержаних під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого 

- восьмого пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” (далі - члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), 

померла) 

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом 

України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" (зі змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 19 

жовтня 2016 року № 719 "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також 

членів їх сімей" (зі змінами), від 28 березня 2018 року № 214 "Питання забезпечення 

житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на території інших 

держав, а також членів їх сімей" (зі змінами), від 18 квітня 2018 року № 280 "Питання 

забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 

суверенітет та територіальну цілісність України" (зі змінами),  наказом Державного 

комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересня 2005 року № 174 "Про 

затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої 

вартості спорудження житла за регіонами України", іншими нормативними 

документами. 

1.3. Положення та склад Комісії, зміни та доповнення до них затверджуються 

рішенням виконавчого комітету Олевської міської ради. 

II. Завдання та повноваження Комісії 

2.1. Перевірка наявності у особи статусу члена сім’ї особи, яка загинула (пропала 

безвісти), померла, та особи з інвалідністю. 

2.2. Визначення категорії особи як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала 

безвісти), померла. 

           2.3. Перевірка складу сім’ї особи з інвалідністю. 

           2.4. Перевірка наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї 

особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особи з інвалідністю та членів її сім’ї 

(для малолітніх за наявності). 

           2.5. Перевірка факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї особи, 

яка загинула (пропала безвісти), померла, які мають право на грошову 

компенсацію. 

2.6. Перевірка наявності майнових прав на нерухоме майно чи права власності 

на нерухоме майно членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та 

особи з інвалідністю, а також всіх членів сім’ї, на яких розраховується грошова 

компенсація, або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті 

подання заяви про призначення грошової компенсації. 

2.7. Перевірка факту про надання раніше одержувачу грошової компенсації 

житла або виплати грошової компенсації за рахунок коштів субвенції як члену сім’ї 

особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю. 

2.8. Прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової 

компенсації. 

2.9. Перегляд рішення про призначення грошової компенсації за 

нововиявленими обставинами (у разі зміни у складі сім’ї, зміни показників 

опосередкованої вартості спорудження житла тощо). 

2.10. Визначення розміру грошової компенсації. 

2.11. Скасування попереднього рішення за нововиявленими обставинами. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n155
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n155


2.12. Визначення суми коштів, яка підлягає поверненню, якщо заявник або його 

законний представник не повідомили органу соціального захисту населення про зміни 

у майновому стані, у складі сім’ї, зміну місця проживання, втрату статусу учасника 

бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, скасування дії довідки про взяття 

на облік внутрішньо переміщених осіб, зняття з квартирного обліку тощо. 

III. Організація роботи Комісії 

3.1. Комісію очолює перший заступник міського голови. 

3.2. До складу Комісії входять посадові особи виконавчих органів Олевської 

міської ради, громадських організацій, які об’єднують ветеранів війни. 

3.3. Голова Комісії організовує діяльність Комісії, веде її засідання. У разі 

відсутності голови Комісії його обов’язки тимчасово виконує заступник голови 

Комісії. 

3.4. Секретар Комісії забезпечує підготовку матеріалів згідно з поданими 

заявами для розгляду на засіданні Комісії, веде протокол засідання. 

3.5. Члени Комісії мають право: 

брати участь в усіх засіданнях Комісії та прийнятті рішень; 

ознайомлюватись з усіма документами, що надходять до Комісії; 

письмово викладати свої обґрунтовані заперечення і додавати їх до протоколів 

засідання Комісії. 

3.6. Засідання Комісії проводиться при надходженні заяв громадян зазначених 

категорій в терміни, визначені нормативно-правовими актами. 

3.7. Засідання Комісії вважається правомочна, якщо в ньому взяли участь більше 

половини її членів. 

3.8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, 

приймаються більшістю голосів від складу Комісії шляхом відкритого голосування. У 

разі рівного розподілу голосів при голосуванні, вирішальним є голос голови Комісії. 

3.9. Засідання Комісії оформлюється протоколом про прийняття рішення щодо 

призначення або відмови у призначенні грошової компенсації, визначення розміру 

грошової компенсації відповідно до вимог чинного законодавства, який підписується 

головою Комісії та секретарем, присутнім на засіданні. 

3.10. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення 

грошової компенсації Комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням розміру 

призначеної йому грошової компенсації, а також департаменту соціального захисту 

населення Олевської міської ради. 

IV. Припинення діяльності Комісії 

4.1. Діяльність Комісії припиняється рішенням виконавчого комітету Олевської 

міської ради. 

 

 

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   

 

28.10.2022            м. Олевськ                                №123 

 

Про закріплення прилеглих територій за підприємствами,  

установами, організаціями, суб’єктами підприємницької 

діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, 

побутового, соціально-культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності для їх 

утримання, благоустрою та санітарної очистки  

 

 Відповідно статті 30, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Правилами благоустрою території 

населених пунктів Олевської міської об’єднаної територіальної громади» (далі – 

Правила), затверджених рішенням ХХХVI сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 17.01.2019 № 918, з метою забезпечення належного санітарного 

стану міста Олевськ та населених пунктів територіальної громади, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Закріпити, відповідно п.1, розділу VII Правил, за підприємствами, 

установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, які розміщені 

на території Олевської міської територіальної громади, незалежно від форм 

власності, прилеглі території для їх утримання, благоустрою та санітарної 

очистки, згідно план-схем (додаються). 

2. Зобов’язати, відповідно п. 2, розділу ІІІ Правил,  керівників підприємств, 

установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, власників 

тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи 

іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на власних та 

закріплених прилеглих територіях: 

1) здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та 

постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме: 

забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, 

опалого листя, снігу. 

2) укласти договори з надавачем послуг з вивезення побутових відходів, 

визначених міською радою на конкурсних засадах. 

3. При зміні власника підприємства, установи та організації, а також у разі 

її реорганізації, відповідальність за утримання власної та закріпленої прилеглої 



території в належному санітарному стані покладається на нового власника, чи 

правонаступника. 

4. Загальному відділу міської ради (Саковець Лесі) опублікувати дане 

рішення та план-схеми на офіційному веб-сайті Олевської міської ради. 

5. Відділу містобудування, архітектури, будівництва управління 

містобудування, архітектури, будівництва та землекористування виконавчого 

апарату міської ради (Верещако В.К.) при видачі  замовнику паспорту прив’язки 

тимчасової споруди побутового, соціально-культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності, відповідно розділу VII, VIII Правил, 

додавати схему прибирання прилеглої до тимчасової споруди території. 

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань житлово-комунального господарства міської ради 

Сергія Гончара. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

від 28.10.2022 №123 

 

ПЕРЕЛІК  

Схем прибирання прилеглих територій підприємств, установ, організацій, 

суб’єктів підприємницької діяльності, власників тимчасових споруд 

торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для 

здійснення підприємницької діяльності, які розміщені на території Олевської 

міської територіальної громади  

 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації, суб’єкта 

підприємницької діяльності, 

об’єктів благоустрою 

Адреса розміщення № Схеми 

м. Олевськ 

1 
ТС -  пивний бар «Бервиль» вул. Б. Хмельницького, 

 (біля ТЦ  «Уборть») 

1 

2 ТС – магазин «Стовпинські ковбаси» вул. Б. Хмельницького, (біля 

ТЦ «Уборть») 

2 

3 Sushizoom вул. Богдана Хмельницького, 4 3 

4 Адмінприміщення бульвар Воїнів афганців, 1 4 

5 Готель «Едем» бульвар Воїнів афганців, 6 5 

6 Музична школа бульвар Воїнів афганців, 8 6 

7 Торгівельний об’єкт, 

адмінприміщення 

бульвар Воїнів афганців, 17 7 

8 Аптека вул. Володимирська, 1 8 

9 Магазин   «Ритуал» вул. Володимирська, 1 9 

10 Магазин «Ласощі»  вул. Володимирська, 1 10 

11 Магазин «Горілка»  вул. Володимирська, 1 

  

11 

12 ТС - магазин «Леся» вул. Володимирська 12 

13 ТС - магазин  вул. Володимирська (біля 

адмін. прим. № 1) 

13 

14 Магазин «Гастроном», магазин 

«Шкільний базар» 

вул. Володимирська, 3                          14 

15 Управління державної казначейської 

служби України в Олевському районі 

Житомирської області 

вул. Володимирська, 5 15 

16 Олевський районний суд вул. Володимирська, 7 16 

17 Краєзнавчий музей вул. Володимирська, 6 17 

18 Об’єкт незакінчений будівництвом вул. Володимирська (біля 

житлового будинку № 4 

18 

19 Торгівельний об’єкт вул. Володимирська, 8 19 

20 Торгівельний об’єкт вул. Володимирська, 36-б 20 

21 Торгівельний об’єкт вул. Володимирська, 41 21 

  22 Торгівельний об’єкт вул. Володимирська, 41-а 22 

23 ЗДО № 2 «Малятко» вул. Володимирська, 40 23 



24 Адмініприміщення (КУ) вул. Володимирська, 9 24 

25 Тимчасова споруда 

 

вул. Гетьмана Виговського (між 

ж.б. № 15 та магазином № 8) 

25 

26 ЦХЕТУМ вул. Гетьмана Виговського, 30 26 

27 ТОВ Олевський фарфоровий завод вул. Гетьмана Сагайдачного, 34 27 

28 ТЦ «Сова» вул. Гетьмана Сагайдачного, 32 28 

29 Підприємство пров. Герцена, 6 29 

30 Підприємство пров. Герцена, 6-а 30 

31 Підприємство -металобаза вул. Герцена, 13-а 31 

32 Підприємство вул. Герцена, 13-б 32 

33 Підприємство вул. Герцена, 13-в 33 

34 Торгівельний об’єкт вул. Герцена, 13-г 34 

35 Підприємство вул. Герцена, 13-ж 34 

35 36 Територія підприємства вул. Герцена, 13-д 

37 ТОВ " ВУД ТРЕЙД" вул. Герцена, 13-и 36 

38 Підприємство по деревообробці вул. Герцена 37 

39 СТО вул. Герцена, 17 38 

40 ТОВ багатопрофільна фірма «Альфа 

ЛТД» 

вул. Герцена, 19 39 

41 ТОВ «КІБ» вул. Герцена, 19-а 40 

42 Підприємство вул. Герцена, 19-г 41 

43 ТОВ " ВУД ТРЕЙД" вул. Герцена, 19-в 42 

44 Мінімаркет вул. Герцена, 24 43 

45 Торгівельний об’єкт вул. Герцена, 24 44 

46 Енергетична підстанція вул. Герцена 45 

47 Очисні споруди вул. Герцена, 28 46 

48 Ліцей №1 вул. Інтернаціональна, 34 47 

49 ТС – магазин «Аврора» вул. І.Франка, 1 48 

50 АЗС, торгівельний об’єкт вул. Київська, 7-а 49 

51 Магазин вул. Київська, 8 50 

52 Магазин вул. Київська, 8 51 

53 Магазин вул. Київська, 8 52 

54 Магазин вул. Київська, 8 53 

55 Торговий об’єкт «Водолій» вул. Київська, 9-а 54 

56 Магазин (автозапчастини) вул. Київська, 10-а 55 

57 Кафе «Експрес» вул. Київська, (біля ж.б. № 11) 56 

58 Кафе «Мрія» вул. Київська, 11-а 57 

59 Кооперативний ринок вул. Київська, 12 58 

60 Кафе «У Броніслави» вул. Київська (біля ж.б.) 59 

  61 Магазин ( пром. товари, алкогольно-

тютюнові вироби 

вул. Київська, 14 60 

62 Торгівельний об’єкт (перукарня, 

аптека, тощо) 

вул. Київська, 14-а 61 

63 Кафе-готель «Альмаріне» вул. Київська, 16 63 

64 Магазин lifecell  вул. Київська, 17,-б 64 

65 Фотосалон вул. Київська,17-б 65 



66 Євромаркет будівельних матеріалів 

«Сімейний» 

вул. Київська, 18 66 

67 Торгівельні павільйони (тимчасові 

споруди) 

вул. Київська, 20 67 

68 Об’єкт побутового обслуговування вул. Київська, 20 68 

69 Торгівельні павільйони вул. Київська, 20 69 

70 Автобусна станція ТДВ «Рім-Богдан» вул. Київська, 21 70 

71 ЦРД № 1 вул. Київська, 24 71 

72 ТЦ «Маяк» вул. Київська, 25-А 72 

73 ТЦ «Плаза» вул. Київська, 25-б 73 

74 Базар для живності вул. Київська, 26 74 

75 Торгівельний об’єкт вул. Київська, 27-а 75 

76 Зернова база вул. Київська, 27 76 

77 Магазин будівельних матеріалів 

«Бригадир» 

вул. Київська, 27 77 

78 Торгівельний об’єкт вул. Київська, 29 78 

79 Торгівельний об’єкт вул. Київська, 29 79 

80 Адмінбудівля ГУ ДСНС України в 

Житомирській області, СДПРЧ-17  

вул. Київська, 50 80 

81 Спасо-Преображенська церква вул. Київська, 52 81 

82 Магазин товарів повсякденного 

попиту 

вул. Київська, 58 82 

83 Нова пошта відділення № 1 вул. Київська, 58 
82 

84 
84 Підприємство (територія сушильного 

заводу) 

вул. Київська, 62 

85 Магазин вул. Коцюбинського, 3 85 

86 ТС- магазин «М’ясна точка»  вул. Кооперативна, 1 (біля 

Приват банку) 

86 

87 ТС - магазин  «ВАЦАК» вул. Кооперативна, 1 (біля 

Приватбанку) 

 

87 

88 ТС - магазин (шпалери тощо) вул. Кооперативна, 1 (біля 

Приватбанку) 

88 

89 Приват Банк (будівля 

райспоживспілки, торгівельні  

об’єкти ) 

 

вул. Кооперативна, 1 89 

  90 Об’єкт побутового обслуговування 

(перукарня, торгівельні об’єкти) 

вул. Володимирська,  1 90 

91 ПАТ «Олевський хлібозавод» 

Магазин «Колосок» 

 вул. Кооперативна, 13 91 

92 Складські приміщення вул. Кооперативна, 17 92 

93 Олевський РЕМ вул. Кооперативна, 15 93 

94 Аптека Первоцвіт вул. Княгині Ольги, 1 94 

95 Торговий об’єкт вул. Княгині Ольги, 1 95 

96 Магазин м’ясна точка вул. Княгині Ольги, 1 96 

97 Аптека оптових цін вул. Княгині Ольги, 1 97 

98 ТЦ «Все для Вас» вул. Княгині Ольги, 2 98 



99 Торгівельний об’єкт «Джерело»  вул. Княгині Ольги, 7 99 

100 Тимчасова споруда «БОЛТ» вул. Княгині Ольги 100 

101 Магазин «Анна» вул. Льонозаводська, 1 101 

102 Деревообробне підприємство вул. Набережна, 1 102 

103 Магазин  вул. Набережна, 1-а 103 

104 ТС – магазин  вул. Набережна 104 

105 Торгівельний об’єкт вул. Олевської Республіки, 25-а 105 

106 Магазин товарів повсякденного 

попиту 

вул. Олевської Республіки, 63-а 106 

107 ТС-магазин прод. товарів вул. Олевської Республіки, 78 107 

108 Магазин-склад "Будсервіс" вул. Олевської Республіки, 116 108 

109 Кафе «Маєток» вул. Олевської Республіки,  109 

110 ТС – торгівельні об’єкти вул. Олевської Республіки, 110 

111 Підприємство вул. Олевської Республіки, 100 111 

112 ТОВ «Олевський ОРС» вул. Заводська, 13 112 

113 Гараж ДП «Олевський лісгосп» вул. Олевської республіки 113 

114 Гуртожиток вул. Олексія Береста, 44 114 

115 Магазин товарів повсякденного 

попиту 

вул. Олексія Береста, 46 115 

116 Магазин «Продукти», Нова пошта вул. Промислова, 1 116 

117 Магазин «Колосок» (песок) вул. Промислова,1-а 117 

118 Аптека, ветаптека 2-х пов. вул. Промислова, 2 118 

119 Торгівельний об’єкт вул. Промислова, 3 119 

120 Стоматологія вул. Промислова, 11 120 

121 Торгівельний павільйон вул. Промислова  121 

122 Торгівельний павільйон вул. Промислова  122 

123 Торгівельний павільйон вул. Промислова  123 

124 Торгівельний павільйон 

 

вул. Промислова  124 

125 Торгівельні павільйони 

 

вул. Промислова 125 

126 Медичний центр ІВА вул. Промислова, 25-в 126 

127 ПП «Будпослуги», Кафе «Поліська 

кухня» 

вул. Промислова, 27 127 

128 ТОВ «Олевськгазбуд» вул. Промислова, 42 128 

129 ТОВ «Меркурій» вул. Промислова, 41-б 129 

130 Деревообробне підприємство вул. Промислова 130 

131 Підприємство  вул. Промислова, 52 131 

132 Підприємство  вул. Промислова, 52-а 132 

133 Підприємство вул. Промислова, 56 133 

134 Підприємство вул. Промислова, 58 134 

135 Підприємство  

Житомиргаз Збут в м. Олевськ 

вул. Промислова, 62 135 

136 Магазин «Продукти» вул. Промислова, 51-а 136 

137 Торгівельний павільйон вул. Промислова, 53 137 

138 ТОВ «Олевськторф» вул. Промислова, 66 138 



139 Авторемонтна майстерня 

«Шиномонтаж» 

вул. Промислова, 66 139 

140 КНП «Олевська центральна лікарня»  пров. Промисловий, 2 140 

141 Олевський відділ ДУ 

«Житомирський ОЦ КПХ МОЗ» 

пров. Промисловий, 4-а 141 

142 ТС - магазин вул. Пушкіна, 4 142 

143 Аптека вул. Пушкіна, 6 143 

144 ТС -  магазин вул. Пушкіна (навпроти ж.б № 

12) 

144 

145 Магазин (частина) вул. Пушкіна, 7 145 

146 Магазин будівельних матеріалів, ТС 

(частина) 

вул. Пушкіна, 7 146 

147 Адмінбудівлі вул. Пушкіна, 9 147 

148 Автобусний автопарк «РІМ-

БОГДАН» 

вул. Пушкіна, 13 148 

149 Церква Нове Покоління вул. Пушкіна, 13-а  149 

150 ДП «Олевський лісгосп» вул. Пушкіна, 18 150 

151 Торгівельний об’єкт вул. Пушкіна, 19 151 

152 Олевський ліцей № 3 вул. Пушкіна, 24-б 152 

153 Магазин товарів повсякденного 

попиту 

вул. Пушкіна, 44 153 

154 Магазин «Наша ряба» вул. Пушкіна (біля ж.б. № 54) 154 

155 Торгівельний об’єкт вул. Пушкіна, 59-а 155 

156 Магазин – товарів повсякденного 

попиту 

вул. Пушкіна, 63 156 

157 Кафе «Бруклін» вул. Привокзальна  

(на проти поліції)  

157 

  158 Магазин промтоварів вул. Привокзальна, 2а 158 

159 Магазин промтоварів «Міраж»  вул. Привокзальна, 2 159 

160 Магазин «Каприз» вул. Привокзальна,4 160 

161 ТС - Торгівельний павільйон № 1,  

№ 2 

вул. Привокзальна (біля ж.б.1) 161 

162 ТС - Торгівельний павільйон № 2,  

№ 3, № 4  

вул. Привокзальна (біля ж.б. № 

1) 

162 

163 ТС- Торгівельний павільйон № 5 вул. Привокзальна (біля ж.б. № 

1) 

163 

164 Магазин «Рубін»  вул. Привокзальна, буд. 3 164 

165 Аптека вул. Привокзальна, буд. 3 165 

166 Адмінприміщення  

 

вул. Привокзальна, 5 166 

167 Торгівельний об’єкт 

 

вул. Привокзальна, 8-б 167 

168 Торгівельний об’єкт вул. Привокзальна, 8 168 

 

169 Київстар вул. Привокзальна, 8 (частина 

1-го пов. ТЦ) 168 

169 170 Магазин, кіоск вул. Привокзальна, 8 (частина 

1-го пов. ТЦ) 



171 Магазин, побутової хімії вул. Привокзальна, 8 (частина 

1-го пов. ТЦ) 

172 Магазин промислових товарів вул. Привокзальна, 8 (частина 

1-го пов. ТЦ) 

173 ТС – Торгівельні павільйони з № 1- 

№ 10 

вул. Привокзальна, 10  

174 ТС – торгівельний об’єкт вул. Привокзальна 170 

175 ТС – торгівельний об’єкт вул. Привокзальна 171 

176 ТС –торгівельний об’єкт вул. Привокзальна 172 

177 Магазин «Все для дому» вул. Привокзальна, 12  173 

178  ТОВ «Олевська сільгосптехніка» вул. Покальчука, 15 174 

179 Підприємство вул. Покальчука, 5-а 175 

180 Підприємство  вул. Покальчука, 15-б 176 

181 Магазин «Люкс» вул. Спасо-Преображенська,  

2-а 

177 

182 Торгівельний об’єкт вул. Спасо-Преображенська, 5-а 178 

183 Торгівельний об’єкт вул. Спасо-Преображенська, 58 179 

184 Оптовий торгівельний об’єкт вул. Спасо-Преображенська, 58 180 

185 Торгівельний центр «Піонер» вул. Свято-Воздвиженська, 1  181 

186 Магазин «Дитячий світ» вул. Свято-Воздвиженська, 1б 182 

187 Торгівельний об’єкт «Либідь» вул. Свято-Воздвиженська, 1б 183 

188 Магазин продовольчих товарів вул. Свято-Воздвиженська, 1б 184 

  189 Кафе «Либідь» вул. Свято-Воздвиженська, 1б 185 

190 Торгівельний об’єкт з зоною для 

відпочинку 

вул. Свято-Воздвиженська, 1б 186 

191 Кафе «Старе  місто», «Гетьман» вул. Свято-Воздвиженська, 2а 187 

192 Торгівельний об’єкт вул. Свято-Воздвиженська, 2-а 188 

193 Магазин «Квіти» вул. Свято-Воздвиженська, 8а 189 

194 ТС – торгівельні павільйони «Квіти» вул. Свято-Воздвиженська, 10 190 

195 ТС – торгівельні павільйони вул. Свято – Воздвиженська  191 

196 ТС – торгівельний павільйон вул. Свято-Воздвиженська  192 

197 Адмінприміщення міської ради вул. Свято-Миколаївська, 2 193 

198 Торгівельний об’єкт,  туристичне 

агентство 

вул. Свято-Миколаївська, 2-а 194 

199 ТС – торгівельний кіоск «Хліб» № 1 вул. Свято-Миколаївська, 2-б 195 

200 ТС – торгівельний павільйон № 2  вул. Свято-Миколаївська, 2-в 196 

201 ТС – торгівельний павільйон № 3 

(мобіл. комп’ютерна техніка) 

вул. Свято-Миколаївська,  2-г 197 

202 ТС – торгівельний павільйон № 4 

(одяг) 

вул. Свято-Миколаївська, 2 198 

203 Адмінприміщення вул. Свято-Миколаївська, 4 199 

204 Свято-Миколаївська православна 

церква 

вул. Свято-Миколаївська, 8 200 

205 ТС – торгівельний кіоск  «Кофе 

тайм» 

площа «Соборна» 201 

206 КУ ДЮСШ вул. Свято-Миколаївська, 10 202 

207 Торговий об’єкт вул. Свято-Миколаївська, 12 203 

208 ТС – торгівельні павільйони вул. Свято-Миколаївська  204 

209 Укрпошта, Укртелеком  вул. Свято-Миколаївська, 26 205 



210 Державний навчальний заклад 

«Олевський професійний ліцей» 

вул. Свято- Миколаївська, 27 206 

211 Олевський міський будинок культури вул. Свято-Миколаївська, 34 207 

212 ЗДО №10 “Струмочок” м. Олевськ вул. Свято-Миколаївська, 36/2 208 

213 Збербанк, пенсійний, центр 

зайнятості 

вул. Свято-Миколаївська, 29 209 

214 Магазин «Взуття» вул. Свято-Миколаївська, 44 210 

215 Маркет «Наш край» вул. Свято-Миколаївська,  211 

216 ТС – магазин продовольчих товарів з 

зупинкою «Поліклініка» 

вул. Свято-Миколаївська 212 

217 Магазин «Автозапчастини» 

 

вул. Свято-Миколаївська, 41-а 213 

218 Торгівельні об’єкти (зблоковані ТС) вул. Свято-Миколаївська 

 

214 

219 ТС – «Кофемолка» вул. Свято-Миколаївська  

 

215 

220 АЗПСМ, КНП «Олевський ЦПМД» вул. Свято-Миколаївська, 46 216 

  221 Торгівельний центр, магазин прод, 

пром товарів, аптека, ТС 

вул. Свято-Миколаївська, 39-б 217 

222 ТС – магазин «Наша ряба» вул. Свято-Миколаївська  218 

223 ТС – магазин «Наша ряба» вул. Свято-Миколаївська  219 

224 ТС – магазин «Квіти» вул. Свято-Миколаївська  220 

225 ТС – магазин «Квіти» вул. Свято-Миколаївська  221 

226 ЦРД №2 «Сонечко»  

м. Олевськ 

вул. Свято-Миколаївська, 57а 222 

227 Церква Спасіння вул. Свято-Миколаївська, 82 223 

228 Магазин «Апетит» вул. Свято-Миколаївська, 92-а 224 

229 ТС- торговельний павільйон вул. Свято-Миколаївська, 95-а  225 

230 Магазин «Оксана» вул. Свято-Миколаївська, 97 226 

231 Магазин  вул. Свято-Миколаївська, 125-а 227 

232 Олевська телевежа вул. Свято-Миколаївська, 146 228 

233 Пункт ТО «Атмосфера» вул. Свято-Миколаївська, 175-а 229 

234 АЗС CANP вул. Свято-Миколаївська, 181 230 

235 АЗС «Авіас» вул. Свято-Миколаївська, 148 231 

236 ТС – торгівельний кіоск 

«Кофемолка» 

площа «Соборна» 233 

237 ТС – торгівельний кіоск 

«Шоколадниця» 

площа «Соборна» 234 

238 Римо-католицький костел 

Воздвиження Святого Хреста 

вул. Івана Франка, 2 235 

239 ТС – торгівельний об’єкт вул. Січових Стрільців 236 

240 Гуртожиток, їдальня будівельного 

ліцею 

вул. 40 років Перемоги, 1 237 

241 Котельня ОП «Теплових мереж» вул. 40 років Перемоги 238 

242 ЦРД № 3 вул. 40 років Перемоги, 12 239 

243 ДЕНТА ЛІС вул. Чкалова, 1 240 

244 ТС – магазин продовольчих товарів вул. Чкалова, 10 241 

245 Олевський ліцей № 2 вул. Шкільна, 1 242 



246 Магазин товарів повсякденного 

попиту 

вул. Шкільна, 2-а 243 

 

 

  



 Продовження додатку 

до рішення виконавчого комітету 

Олевської міської ради 

від 28.10.2022 №123 
 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації, суб’єкта 

підприємницької діяльності, 

об’єктів благоустрою 

Адреса розміщення № Схеми 

1 Дружбівський старостинський округ 

1 АЗПСМ смт Дружба смт. Дружба, вул.Незалежна, 1-

б  

1 

2 Торгівельний об’єкт смт. Дружба, вул. Центральна 2 

3 Магазин смт. Дружба, вул. Гагаріна 3 

4 Дружбівська гімназія см. Дружба, вул. Незалежна, 4 4 

5 ФАП смт. Дружба, вул. вул. 

Незалежна, 1 б 

5 

6 Будинок культури смт. Дружба 6 

2 Жубровицький старостинський округ 

1 Жубровицький ліцей с. Жубровичі, вул. Шевченка, 1 1 

2 ТС - магазин с. Жубровичі, вул. Шевченка,  2 

3 ТС – торгівельні павільйони с. Жубровичі, вул. Шевченка 3 

4 ЗДО № 15 «Чебурашка» с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

11 

4 

5 АЗПСМ с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

12-б 

5 

6 ТС – торгівельні павільйони с. Жубровичі, вул. Гагаріна, 25 6 

7 Торгівельний об’єкт с. Жубровичі, вул. Гагаріна 7 

8 Торговельний об’єкт с. Жубровичі, вул. Центральна 8 

9 Будинок культури с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

14-а 

9 

10 Торгівельний об’єкт с. Жубровичі, вул. Шевченка 10 

11 ТС - магазин с. Жубровичі, вул. Шевченка 11 

12 Господарчий магазин «Баня» с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

9а 

12 

13 Магазин «Тандем» с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

10 

13 

14 Кафе-бар «Лагуна» с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

12 

14 

15 Кафе-бар «Зустріч» с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

12 

15 

16 Будівельний магазин «Сучасна оселя» с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

12 

16 

17 Магазин «Автозапчастини» с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

12 

17 

18 Магазин господарчий «Торговий 

центр» 

 

с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

12б 

18 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації, суб’єкта 
Адреса розміщення № Схеми 



підприємницької діяльності, 

об’єктів благоустрою 

19 

Адміністративна будівля 

с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

14 
19 

Магазин «Все для дому» 

Магазин «Продукти» 

Магазин «У Бороди» 

Магазин господарчих товарів «Хазяїн» 

Ветеринарна аптека 

20 Торговий об’єкт с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

16 

20 

21 Торговий об’єкт с. Жубровичі, вул. Шевченка 

(біля ТО 16) 

21 

22 Ліцей  с. Жубровичі, вул. Шевченка,  22 

23 Магазин «Продукти» с. Жубровичі, вул. Шевченка, 

48а 

23 

24 Магазин «Люкс» с. Жубровичі, вул. Центральна, 

2 

24 

25 Магазин «Продукти» с. Жубровичі, вул. Центральна, 

3 

25 

26 ТС - магазин с. Жубровичі, вул. Центральна, 

4 

26 

27 Магазин «Берізка» с. Жубровичі, вул. Центральна, 

25 

27 

28 Магазин «Зустріч» с. Жубровичі, вул. Центральна, 

27а 

28 

29 Магазин «Альфа» с. Жубровичі, вул. Гагаріна, 43а 29 

30 Магазин «Діброва» с. Жубровичі, вул. Корольова, 

66 

30 

3 Замисловицький старостинський округ 

1 Магазин «Продукти» с. Шебедиха, вул. Центральна, 1 1 

2 Торгівельний об’єкт с. Замисловичі, вул. Княгині 

Ольги, 20 

2 

3 Магазин «Кооператор» с. Замисловичі, вул. Княгині 

Ольги, 15 

3 

4 Будинок культури с. Замисловичі, вул. Княгині 

Ольги, 12 

4 

5 Ліцей с. Замисловичі, вул. Княгині 

Ольги, 3 

5 

6 Адмінбудівля с. Замисловичі, вул. Княгині 

Ольги, 22 

6 

7 ФП с. Замисловичі, пров. 

Незалежний, 1А 

7 

8 Торгівельний об’єкт с. Рудня-Замисловицька 8 

4 Зольнянський старостинський округ 

1 ЗДО № 25 «Чебурашка»  с. Зольня, вул. Морозова, 3 1 

2 Адмінбудівля с. Зольня 2 

3 Гімназія с. Зольня, вул. Перемоги, 2 3 

4 АЗПСМ с. Зольня, Площа перемоги, 4  4 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації, суб’єкта 

підприємницької діяльності, 

об’єктів благоустрою 

Адреса розміщення № Схеми 



5 Сільський клуб с. Зольня, вул. Морозова, 2 5 

6 Торговий магазин с. Ковалівка, вул. Перемоги, 29 6 

7 Магазин товарів повсякденного 

попиту 

с. Сердюки, вул. 

Першотравнева, 5а 

7 

8 Сердюківська гімназія с. Сердюки, вул. 

Першотравнева, 17 

8 

9 МПТБ с. Сердюки, вул. 

Першотравнева, 17-А 

9 

5 Зубковицький старостинський округ 

1 Магазин с. Зубковичі, вул. Житомирська,  1 

2 Адмінбудівля с. Зубковичі, вул. Житомирська, 

47-а 

2 

3 Магазин с. Зубковичі, вул. Гагаріна 3 

4 Зубковицький ліцей с. Зубковичі, вул. Житомирська, 

43 

4 

5 Будинок культури с. Зубковичі, вул. Житомирська, 

45-а 

5 

6 ЗДО № 23 «Малятко» с. Зубковичі, вул. Житомирська, 

52 - а 

6 

7 ФАП с. Зубковичі, вул. Житомирська, 

45 

7 

8 Магазин «Веснянка» с. Зубковичі, вул. 

Національного визволення, 63 

8 

6 Калинівський старостинський округ 

1 Будівля бані с. калинівка, вул. Перемоги 1 

2 Адмінбудівля с. Калинівка, вул. Л. Українки 2 

3 Будинок культури с. Калинівка, вул. Перемоги, 32 3 

4 Торгівельний об’єкт с. Калинівка, вул. Перемоги 4 

5 Торгівельний об’єкт с. Калинівка, вул. Л. Українки, 

2 

5 

6 Торгівельний об’єкт с. Калинівка, вул. Л. Українки, 

3 

6 

7 Калинівська гімназія с. Калинівка, вул. Лісова, 6 7 

8 Дошкільний навчальний заклад с. Калинівка, вул. Шевченка 8 

9 Торгівельний об’єкт с. Бацеве, вул. Миру 9 

10 МПТБ с. Калинівка, вул Л. Українки, 1 10 

11 Торгівельний об’єкт с. Калинівка, вул. Л. Українки 11 

12 Торгівельний об’єкт с. Ліски, вул. Інтернаціональна, 

19а 

12 

13 Торгівельний об’єкт с. Майдан, вул. Національного 

визволення, 54 

13 

14 Адмінприміщення с. Майдан, вул. Національного 

визволення, 54 

14 

15 Торгівельний об’єкт с. Майдан, вул. Національного 

визволення, 54-а 

15 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації, суб’єкта 

підприємницької діяльності, 

об’єктів благоустрою 

Адреса розміщення № Схеми 

7 Кам’янський старостинський округ 



1 Кам’янський ліцей с. Кам’янка, вул. Центральна, 

53 

1 

2 Будинок культури с. Кам’янка, вул. Центральна, 

92 

2 

3 Адмінбудівля с. Кам’янка 3 

4 ЗДО № 9 «Світлячок» с. Кам’янка, вул. Набережна, 35 4 

5 АЗПСМ с. Кам’янка, вул. Набережна, 

12-б 

5 

6 Торгівельний об’єкт с. Кам’янка 6 

7 Торгівельний об’єкт с. Кам’янка 7 

8 Торгівельний об’єкт с. Кам’янка 8 

9 Торгівельний об’єкт с. Кам’янка 9 

10 Торгівельний об’єкт с. Кам’янка 10 

11 Торгівельний об’єкт с. Кам’янка, вул. Центральна 11 

12 Торгівельний об’єкт с. Кам’янка, вул. Центральна 12 

13 Торгівельний об’єкт с. Кам’янка, вул. Центральна 13 

14 Торгівельний об’єкт с. Кам’янка, вул. Шевченка, 62 14 

15 Кам’янське лісництво с. Кам’янка 15 

16 Торгівельний об’єкт с. Кам’янка, вул. Набережна 16 

17 Торгівельний об’єкт с. Кам’янка, вул. Набережна 17 

8 Кишинський старостинський округ 

1 Кишинський ліцей с. Кишин, вул. Житомирська, 63 1 

2 Будинок культури с. Кишин, вул. Житомирська, 71 2 

3 Торгівельний об’єкт с. Кишин, вул. Житомирська 3 

4 Торгівельний об’єкт с. Кишин, вул. Житомирська 4 

5 Торгівельний об’єкт с. Кишин, вул. Житомирська, 

105 

5 

6 Кишинське стаціонарне відділення для 

постійного проживання 

с. Кишин, вул. Житомирська, 

55-а 

6 

7 Деревопереробне підприємство с. Кишин, вул. Гаражна 7 

8 Магазин № 69-а «Продтовари» с. Кишин, вул. Першотравнева, 

19а 

8 

9 Магазин товарів повсякденного 

попиту 

с. Кишин, вул. Житомирська, 

57а 

9 

10 Магазин Продукти с. Кишин, вул. Житомирська, 52 10 

11 Адміністративна будівля сільської 

ради 

с. Кишин, вул. Житомирська, 55 11 

12 Магазин 

 

с. Кишин, вул. Житомирська, 57 12 

13 Торгівельний об’єкт с. Кишин, вул. Житомирська, 

57-а 

13 

14 Магазин «Кишеня» с. Кишин, вул. Житомирська, 67 14 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації, суб’єкта 

підприємницької діяльності, 

об’єктів благоустрою 

Адреса розміщення № Схеми 

15 
Магазин товарів повсякденного 

попиту 

с. Кишин, вул. Житомирська, 68 15 

16 ЗДО «Дзвіночок» с. Кишин, вул. Житомирська, 66 16 



17 ФАП с. Кишин, вул. Житомирська, 71 17 

18 Магазин «Вікторія» с. Забороче, вул. Миру, 51а 18 

19 Магазин с. Забороче, вул. Миру, 62 

 

19 

9 Копищенський старостинський округ 

1 Магазин с. Копище, вул. Партизанська, 

10 

1 

2 Магазин с. Копище, вул. Партизанська, 

50а 

2 

3 Магазин с. Копище, вул. Партизанська, 

52 

3 

4 Копищенський ліцей с. Копище, вул. Партизанська, 

31 

4 

5 Магазин  с. Копище, вул. Партизанська, 

10 

5 

6 Будинок культури  с. Копище, вул. Партизанська, 

50-б 

6 

7 Музей історії с. Копище, вул. Партизанська, 

49 

7 

8 ФАП с. Копище, вул. Партизанська, 

52-А 

8 

9 Гімназія  с. Майдан-Копищенський, вул. 

Шведа, 1 

9 

10 МПТБ с. Майдан-Копищенський, вул. 

Бортницька, 3-А  

10 

11 Магазин с. Майдан-Копищенський, вул. 

Бортницька, 47 

11 

12 Магазин с. Майдан-Копищенський, вул. 

Бортницька, 62 

12 

13 Магазин с. Майдан-Копищенський, вул. 

Бортницька, 5а 

13 

10 Лопатицький старостинський округ 

1 ЗДО №18 «Дзвіночок» с. Лопатичі,  

вул. Зарічна, 26 

1 

2 Будинок культури с. Лопатичі,  

вул. Гагаріна, 61-в 

2 

3 Магазин с. Лопатичі,  

вул. Зарічна, 20 

3 

4 Магазин «Вигода» с. Лопатичі,  

вул. Гагаріна, 59 

4 

5 Магазин с. Лопатичі,  

вул. Гагаріна, 59 - а 

5 

6 Адміністративна будівля с. Лопатичі, вул. Гагаріна, 61 6 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації, суб’єкта 

підприємницької діяльності, 

об’єктів благоустрою 

Адреса розміщення № Схеми 

7 Ліцей с. Лопатичі,  

вул. Гагаріна, 50 

7 

8 ФАП с. Лопатичі, 

вул. Гагаріна, 61-б 

8 

11 Майданський старостинський округ 



1 МПТБ с. Майдан, вул. Національного 

визволення, 57-а 

1 

2 Ліцей с. Майдан, вул. Національного 

визволення, 57-б 

2 

3 Адміністративна будівля с. Майдан, вул. Національного 

визволення, 54 

3 

4 Магазин с. Майдан, вул. Національного 

Визволення, 39а 

4 

5 Торгівельний об’єкт с. Майдан, вул. Національного 

Визволення, 54а 

5 

6 Торгівельний об’єкт с. Майдан, вул. Національного 

Визволення, 61а 

6 

7 Сільський клуб с. Майдан, вул. Національного 

визволення, 59а 

7 

8 Сільський клуб с. Сарнівка,  

вул. Л. Ступницького, 16-б 

8 

9 Магазин с. Сарнівка 9 

10 Сарнівська початкова школа с. Сарнівка, вул.Л. 

Ступницького, 16 

11 

11 Магазин с. Джерело, вул. М. 

Курильчука, 12а 

13 

12 МПТБ с. Джерело, вул. М.Курильчука, 

15-с 

15 

12 Новоозерянський старостинський округ 

1 Адмінбудівля смт. Новоозерянка, вул. 

Заводська 

1 

2 Торгівельний об’єкт смт. Новоозерянка, вул. 

Заводська 

2 

3 Будинок культури смт. Новоозерянка, вул. 

Заводська, 7 

4 

4 НВК смт. Новоозерянка 5 

5 Торгівельний об’єкт смт Новоозерянка, вул. 

Космонавтів, 2а  

6 

6 Торгівельний об’єкт смт. Новоозерянка, вул. 

Космонавтів, 3 

7 

7 Торгівельний об’єкт с. Рудня-Озерянська, вул. 

Перемоги, 3 

8 

8 Торгівельний об’єкт с. Озеряни, вул. Центральна 9 

9 Торгівельний об’єкт с. Озеряни, вул. Центральна 10 

10 Шкільна їдальня с. Озеряни 11 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації, суб’єкта 

підприємницької діяльності, 

об’єктів благоустрою 

Адреса розміщення № Схеми 

11 МПТБ смт. Новоозерянка,  вул. 

Центральна, 8 

12 

12 Сільський клуб с. Озеряни, вул. Центральна, 7 14 

13 Новоозерянський ліцей смт. Новоозерянка, вул. 

Заводська, 5 

15 

13 Покровський старостинський округ 

1 ЗДО с. Покровське, вул. Лісна, 5 1 



2 Адмінприміщення с. Покровське, вул. 8-Березня, 

27 а 

2 

3 ТЦ с. Покровське, вул. Лісна, 7 3 

4 Покровський ліцей с. Покровське, вул. Молодіжна, 

2 

4 

5 ФП с. Покровське, вул. Лісна, 4-а 5 

6 МПТБ с. Будки, вул. Миру, 12-а 7 

7 Торгівельний об’єкт с. Будки 8 

8 Торгівельний об’єкт с. Будки 9 

9 МПТБ с. Михайлівка, вул. Рад, 10-а 10 

10 Торгівельний об’єкт с. Михайлівка, вул. 1-Травня 11 

11 Торгівельний об’єкт с. Михайлівка 12 

12 Торгівельний об’єкт с. Михайлівка, вул. Рад, 2 13 

13 Клуб с. Млинок, вул. 29-а 14 

14 Торгівельний об’єкт с. Млинок 16 

15 Торгівельний об’єкт с. Млинок, вул. Шевченка, 12 17 

16 Адмінбудівля с. Журжевичі 18 

17 Журжевицька гімназія с. Журжевичі, вул. Центральна, 

8 

19 

18 МПТБ с. Журжевичі, вул. Центральна, 

6 

20 

19 Торгівельний об’єкт с. Журжевичі 21 

20 Торгівельний об’єкт с. Журжевичі, пл. Центральна, 5 22 

21 Торгівельний об’єкт с. Рудня, вул. Молодіжна, 2 23 

14 Радовельський старостинський округ 

1 ЗДО № 20 «Струмочок» с. Радовель, вул. Київська, 3 1 

2 Гостинний двір «Радовель» с. Радовель, вул. Київська, 6 2 

3 Біотехнологічний ліцей «Радовель» с. Радовель, вул. Київська, 5 3 

4 Будинок культури с. Радовель, вул. Л. Українки, 3 4 

5 Медичний центр «Радовель» с. Радовель, вул. Миколи 

Хоречка,  4 

5 

6 Торгівельний об’єкт с. Радовель, вул. Мічуріна 6 

7 Торгівельний об’єкт с. Радовель, вул. Мічуріна 7 

8 Адмінбудівля сільської ради с. Радовель, вул. М.Хоречка, 1 8 

9 Торгівельний об’єкт с. Радовель, вул. Київська, 61 9 

10 Торгівельний об’єкт с. Радовель, вул. М.Хоречка  10 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації, суб’єкта 

підприємницької діяльності, 

об’єктів благоустрою 

Адреса розміщення № Схеми 

11 Поясківська філія І-ІІ ступенів ОНЗ 

БТЛ «Радовель» 

с. Пояски, вул. Шкільна, 5-а 11 

12 Торгівельний об’єкт с. Пояски 12 

13 Торгівельний об’єкт с. Пояски 13 

14 Торгівельний об’єкт с. Пояски, вул. Шкільна 14 

15 Руднє-Бистрянський старостинський окург 

1 Магазин-кафетерій с. Варварівка, вул. Л. Українки, 

85а 
1 



2 Магазин-бар с. Варварівка, вул. Л. Українки, 

88а 

2 

3 Магазин с. Варварівка, вул. Л. Українки, 

95а 

3 

4 ЗДО № 12 «Барвінок» с. Варварівка, вул. Шкільна, 18 4 

5 МПТБ с. Варварівка, вул. Зарічна 5 

6 Варварівський ліцей с. Варварівка, вул. Шкільна, 20 6 

7 Адмінбудівля сільської ради с. Рудня-Бистра, вул. 

Центральна 

7 

8 Магазин  с. Рудня-Бистра, вул. 

Центральна, 4а 

8 

9 Корощинська гімназія с. Корощине, вул. К.Зеленко, 1 9 

10 Будинок культури с. Корощине, вул. К.Зеленко, 16 10 

11 МПТБ с. Корощине, вул. пушкіна, 21 11 

12 Магазин  с. Корощине, вул. Пушкіна, 24 12 

13 ЗДО № 31 «Сонечко» с. Корощине, вул. Гагаріна, 4 13 

14 Магазин  с. Рудня-Бистра, вул. 

Центральна, 11 

14 

15 МПТБ с. Рудня-Бистра, вул. 

Житомирська, 1 

15 

16 Магазин-бар с. Варварівка, вул. Л. Українки, 

38 

16 

16 Сущанський старостинський округ 

1 ФП с. Сущани, вул. С. Шепетька, 

23-а 

1 

2 Сущанська гімназія с. Сущани, вул. Набережна, 1 2 

3 Адмінбудівля сільської ради с. Сущани, вул. С. Шепетька, 17 3 

4 ЗДО  с. Сущани, вул. С. Шепетька, 18 4 

5 Торгівельний об’єкт с. Сущани, вул. С. Шепетька 5 

6 Торгівельний об’єкт с. Сущани, вул. С. Шепетька 6 

7 Торгівельний об’єкт с. Сущани, вул. С.Шепетька 7 

8 Торгівельний об’єкт с. Сущани, вул. С. Шепетька 8 

9 Магазин с. Сущани, вул. С. Шепетька,16 

- а 

9 

10 Магазин с. Сущани, вул. С. Шепетька, 23 10 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації, суб’єкта 

підприємницької діяльності, 

об’єктів благоустрою 

Адреса розміщення № Схеми 

11 Магазин с. Сущани, вул. С. Шепетька, 25 11 

12 Кафе-бар «Стара Левада» с. Сущани, вул. Набережна, 1/1 12 

13 Магазин №18 с. Сущани, вул. Набережна, 3 - 

а 

13 

Магазин с. Сущани, вул. Набережна, 3 - 

б 

14 ТС - магазин с. Сущани, вул. Набережна, 23 - 

а 

14 

15 Магазин с. Сущани, вул. Покровська, 6 15 

16 МПТБ с. Андріївка, вул. Л. Українки, 

16 

16 



17 Стовпинський старостинський округ 

1 Адміністративна будівля с. Стовпинка, вул. Шевченка, 

28 

1 

2 Стовпинська гімназія с. Стовпинка, вул. Корольова, 1 2 

3 Магазин с. Стовпинка, вул. Шевченка, 

36а 

3 

4 Сільський клуб  с. Стовпинка, вул. Шевченка, 

32 

4 

5 ФП с. Стовпинка, вул. Шевченка, 

37 

5 

6 ЗДО (короткотривалого. перебування) с. Стовпинка, вул. Корольова, 1 6 

7 Торівельний об’єкт с. Стовпинка, вул. Шевченка, 

28 

7 

8 Магазин с. Стовпинка, вул. Шевченка, 

28а 

8 

 9 Магазин с. Стовпинка, вул. Шевченка, 

100а 

9 

18 Тепеницький старостинський округ 

1 Адмінбудівля сільської ради с. Тепениця, вул. А.Левчука, 48 1 

2 Торгівельний об’єкт с. Тепениця, вул. Центральна 2 

3 Торгівельний об’єкт с. Тепениця, вул. Центральна 3 

4 Торгівельний об’єкт с. Тепениця, вул. Центральна 4 

5 Магазин с. Тепениця, вул. Центральна 5 

6 ДНЗ № 24 «Віночок» с. Тепениця, вул. А.Левчука, 43-

г 

6 

7 Будинок культури с. Тепениця, вул. А.Левчука, 39-

г 

7 

8 Тепеницький ліцей с. Тепениця, вул. А. Левчука, 27 8 

9 МПТБ  с. Тепениця, вул. А. Левчука, 10  9 

10 Магазин с. Тепениця, вул. Центральна, 

15 

10 

11 Кафе с. Тепениця, вул. А. Левчука, 1а 11 

12 Магазин с. Тепениця, вул. А. Левчука, 1а 12 

13 Торгівельний об’єкт с. Артинськ, вул. Гагаріна, 6 13 

14 Магазин с. Обище, вул. Центральна, 11 14 

15 Торгівельний об’єкт с. Обище 15 

№ 

з/п 

Назва підприємства, установи, 

організації, суб’єкта 

підприємницької діяльності, 

об’єктів благоустрою 

Адреса розміщення № Схеми 

16 Сільський клуб с. Обище, вул. Центральна, 33-д 16 

17 МПТБ с. Соснівка, вул. Центральна, 

26-б 

17 

18 Кафе «У мойки», автомийка с. Соснівка, вул. Шевченка 18 

19 Магазин с. Соснівка, вул. Центральна 19 

20 Магазин с. Соснівка, вул. Центральна, 

32-а 

20 

21 Кафе «Магнат» с. Соснівка, вул. Існюка, 1а 21 

22 ЗДО № 32 «Лісова казка» с. Хмелівка, вул. Лісова, 100 а 22 

23 Торгівельний об’єкт с. Хмелівка, вул. Лісова 23 



 

 

Керуючий справами                                                      Володимир ДВОРЕЦЬКИЙ  

24 Комплекс «Дача» с. Хмелівка, вул. Лісова 24 

25 Хмелівська початкова школа – філія 

Олевського ліцею № 3 

с. Хмелівка, вул. Лісова, 56 25 

19 Хочинський старостинський округ 

1 Торгівельний об’єкт с. Перга 1 

2 Торгівельний об’єкт с. Перга 2 

3 Торгівельний об’єкт с. Перга 3 

4 Сільський клуб с. Перга, вул. Центральна, 1-а 5 

5 ЗДО (короткотривалого перебування) с. Перга, вул. Сидоренка, 3 6 

6 Перганська гімназія с. Перга, вул.Сидоренка, 3 7 

7 Будинок культури с. Хочине, вул. Малікова, 51-а 8 

8 Хочинський ліцей с. Хочине, вул. Шкільна, 1 9 

9 Адмінбудівля с. Хочине, вул. Малікова,  10 

10 Торгівельний об’єкт с. Хочине 11 

11 Торгівельний об’єкт с. Хочине 12 

12 АЗПСМ с. Хочине, вул. Малікова, 45 13 

20 Юрівський старостинський округ 

1 МПТБ с. Юрове, вул. Центральна,81 1 

2 ЗДО № 35 «Пролісок» с. Юрове, вул. Миру, 19 2 

3 Юрівська гімназія с. Юрове, вул. Шкільна, 1 3 

4 Магазин «Ласка» с. Юрове, вул. Центральна, 75 
4 

Кафе-бар «Ласка» с. Юрове, вул. Центральна, 75 

5 Магазин «Мілан» с. Юрове, вул. Центральна, 39 5 

6 Магазин-кафе с. Юрове, вул. Центральна, 54 6 

7 Сільський клуб с. Юрове, вул. Центральна,14 а 7 

8 Адмінприміщення сільської ради с. Юрове, вул. Центральна, 54 8 

9 Магазин (частина адмінприміщення 

сільської ради) 

с. Юрове, вул. Центральна, 54 9 

10 Магазин товарів повсякденного 

попиту «Крамниця» 

с. Юрове, вул. Центральна, 79 10 



          
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

РІШЕННЯ   

28.10.2022            м. Олевськ                            №124 

 

Про зміну адреси  

об’єкту нерухомого майна 

 

     Розглянувши заяви гр. *****, проживає  по вул. *****, 67 в с. Хмелівка  

Коростенського району Житомирської області, гр. *****, проживає  по вул. 

*****, 14-Б, кв.2 в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, гр. 

*****, проживає  по пров. *****, 5-А в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, гр. *****, проживає  по вул. *****, 26 в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області, керуючись ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 263 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 07.07.2021 № 690, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити адресу житлового будинку, загальною площею 81,0 м.кв., з пров. 

Сосюри, 5-А на вул. Сосюри, 5 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, який належить ***** у зв’язку з відсутності в системі 

НАІС пров. Сосюри. 

2. Змінити адресу будівлі громадського призначення з господарськими 

(допоміжними) будівлями загальною площею 87,0 м.кв., з вул. Пушкіна, 26 на 

вул. Пушкіна, 26-А в м. Олевськ Коростенського району Житомирської 

області, який належить *****. 

3. Змінити  адресу земельній ділянці площею 0,25 га, кадастровий номер 

1824487205:16:007:0027, з вул. Лісова, 67 в с. Хмелівка Коростенського 

району Житомирської області, який належить гр. ***** в зв’язку з технічною 

помилкою у присвоєнні адреси земельній ділянці площею 0,25 га, 

кадастровий номер 1824487205:16:007:0027 в с. Хмелівка, на вул. Річна, 67, 

шляхом упорядкування  провести у відповідність. 

4. Змінити  адресу земельній ділянці площею 0,10 га, кадастровий номер 

1824455100:01:037:0158, з  вул. Весела, 5 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, який належить гр. ***** в зв’язку з технічною 

помилкою у присвоєнні адреси земельній ділянці площею 0,10 га, 

кадастровий номер 1824455100:01:037:0158 в м. Олевськ, на вул. Весела, 9, 

шляхом упорядкування  провести у відповідність. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука.  

  

 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   

 

28.10.2022            м. Олевськ                            №125 

 

Про  присвоєння  адреси  

об’єкту нерухомого майна 

 

     Розглянувши заяви  гр. *****, проживає  по вул. *****, 27-А в с. Зубковичі  

Коростенського району Житомирської області, гр. *****, проживає  по вул. 

*****, 26 в с. Тепениця  Коростенського району Житомирської області, *****, 

проживає  по вул. *****, 10 в с. Тепениця  Коростенського району Житомирської 

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

Україні», ст. 263 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 690, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресу житлового будинку, загальною площею 80.3 м.кв., по вул. 

Лісова в с. Зубковичі Коростенського району Житомирської області – вул. 

Лісова, 27-А в с. Зубковичі Коростенського району Житомирської області, який 

належить *****. 

2. Присвоїти адресу житлового будинку, загальною площею 72,8 м.кв., по вул. 

Садова  в с. Тепениця Коростенського району Житомирської області – вул. 

Садова, 26 в с. Тепениця Коростенського району Житомирської області, який 

належить *****. 

3. Присвоїти адресу житлового будинку, загальною площею 57,1 м.кв., по вул. 

А. Левчука  в с. Тепениця Коростенського району Житомирської області – вул. 

А. Левчука, 10 в с. Тепениця Коростенського району Житомирської області, який 

належить *****. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

  

 

 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   

 

28.10.2022            м. Олевськ                            №126 

 

Про продовження терміну дії  

паспортів прив'язки тимчасових споруд 

 

 Розглянувши заяви гр. *****,  проживає по вул. *****, 146  в с. Кам’янка 

Коростенського району Житомирської області, ФОП *****,  проживає по вул. 

*****, 52 в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, гр. *****,  

проживає по вул. *****, 16 в м. Олевськ Коростенського району Житомирської 

області, гр. *****, проживає по вул. *****, 1 в с. Кам’янка Коростенського 

району Житомирської області, гр. *****, проживає по вул. *****, 20  в с. Кишин 

Коростенського району Житомирської області,   керуючись Законом України 

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

містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства  «Порядок розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» № 244 від 

21.10.2011 року,   виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Продовжити термін дії паспорта прив'язки:  

- розміщення зблокованих тимчасових споруд для провадження 

підприємницької  діяльності від 24.03.2017 року  №8 по  вул. Хільчука, 7-А  

в с. Кам’янка Коростенського району Житомирської області,  гр. *****; 

- розміщення зблокованих тимчасових споруд для провадження 

підприємницької  діяльності від 30.08.2017 року  №14 по  вул. Гагаріна, 25 в 

с. Жубровичі Коростенського району Житомирської області, ФОП *****; 

- групи стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької  

діяльності від 08.11.2016 року  №11 по  вул. Пушкіна  в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області,  гр. *****; 

- розміщення зблокованих тимчасових споруд для провадження 

підприємницької  діяльності від 24.03.2017 року №8  по  вул. Кірова, 33  в с. 

Зольня Коростенського району Житомирської області,  гр. *****; 

- розміщення зблокованих тимчасових споруд для провадження 

підприємницької  діяльності від 17.08.2017 року  №11 по  вул. Житомирська, 

105-Б  в с. Кишин Коростенського району Житомирської області,  гр. *****. 

 



2. Громадянам: 

- в управлінні містобудування, архітектури, будівництва та землекористування 

продовжити реєстрацію паспортів прив’язки тимчасових  споруд для  

провадження підприємницької діяльності; 

- заключити договір на вивезення твердих побутових відходів; 

- забезпечити облаштування прилеглої території тротуарною плиткою та 

освітленням; 

- урнами для сміття; 

- здійснювати прибирання прилеглої  біля тимчасової споруди території. 

 

3. Громадянам ***** продовжити договір особистого строкового сервітуту для 

розміщення тимчасових споруд. 

 

 4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення громадяни *****, 

ФОП ***** позбавляються дозволу на розміщення тимчасових споруд. 

 

5. Термін розміщення  тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

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

прив’язки. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

 

 

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   

 

28.10.2022            м. Олевськ                            №127 

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 

 

    Розглянувши заяви ТОВ «ПРАЙМ БЕРРІ» від 24.10.2022 №141 та від 

24.10.2022 №142, ДП «ОЛЕВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» від 24.10.2022 

№139/4, від 24.10.2022 №140, керуючись Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства  від 21.10.2011 року№ 244,   виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Надати дозвіл:  

- ТОВ «ПРАЙМ БЕРРІ» на розміщення 3 зблокованих  тимчасових  споруд для 

провадження підприємницької діяльності, площею до 30 м. кв. кожна на 

земельній ділянці  за межами населеного пункту с. Лопатичі Коростенського 

району Житомирської області, схема додається; 

- ТОВ «ПРАЙМ БЕРРІ» на розміщення 3 зблокованих  тимчасових  споруд для 

провадження підприємницької діяльності, площею до 30 м. кв. кожна   на 

земельній ділянці  за межами населеного пункту с. Хочине Коростенського 

району Житомирської області, схема додається; 

- ДП «ОЛЕВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» на розміщення 5 зблокованих  

тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності, площею до 30 

м. кв. кожна   на земельній ділянці  по вул. Центральна, 4 в с. Кам’янка 

Коростенського району Житомирської області, схема додається; 

- ДП «ОЛЕВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» на розміщення 4 зблокованих  

тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності, площею до 30 

м. кв. кожна   на земельній ділянці  по вул. Київська в селищі Сновидовичі 

Коростенського району Житомирської області, схема додається; 



2. Виконавцям робіт ТОВ «ПРАЙМ БЕРРІ», ДП «ОЛЕВСЬКЕ ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО»:  

-  виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

- забезпечити освітленням, урною для сміття біля тимчасової споруди; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої  до тимчасової споруди; 

 

-  заключити договір на вивезення твердих побутових відходів згідно Закону 

України «Про відходи» та «Правил благоустрою території населених пунктів 

Олевської міської об’єднаної територіальної громади», затверджених рішенням 

ХХХVІ сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 17.01.2019 р. № 918.  

 

3. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення, виконавець робіт 

ТОВ «ПРАЙМ БЕРРІ», ДП «ОЛЕВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» 

позбавляються дозволу на розміщення тимчасових споруд. 

 

4. Термін розміщення  тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності становить 3 (три) роки з  дня реєстрації паспорта прив’язки.  

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Василя Ковальчука. 

 

Міський голова                                                         Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  


