
 

 

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 

 

01.07.2022          м. Олевськ 

 

Присутні: 

Міський голова      Сергій ЛИСИЦЬКИЙ 

 

Перший заступник міського голови   Василь КОВАЛЬЧУК 

 

Секретар ради       Сергій МЕЛЬНИК 

 

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., Кравченко М.М., Куковякін В.Б., Михалець М.В., Невойт 

М.І., Ратушинський В.О., Талах І.В., Хомутовська О.М., Хомутовський А.В., 

Чорна І.В. 

 

Відсутні: Гончар С.А., Назарчук Н.В. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. /63. Про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Олевської 

територіальної громади. 

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

міської ради. 

 

2. /64. Про затвердження розпоряджень міського голови. 



 

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

міської ради. 

 

3. /65. Про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 

*****. 

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

міської ради. 

  

4. /66. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини. 

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

 

5. /67. Про надання дозволу ***** на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини. 

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

 

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

житлових умов. 

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

7. /69. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному обліку.  

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

8. /70. Про укладення договору найму соціального житла.  

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

9. /71. Про надання статусу службового житлового приміщення будинку 

№20 по I-ий пров. Спасо-Преображенський, м. Олевськ, Коростенського 

р-ну, Житомирської області. 

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

10. /72. Про припинення договору найму соціального житла. 

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

11. /73. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на квартирному 

обліку.  

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 



 

12. /74. Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених насаджень. 

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

13. Про  зміну та присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

Інформує: Пятницький В.Б. – головний архітектор громади. 

 

14. /75. Про присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна. 

Інформує: Пятницький В.Б. – головний архітектор громади. 

 

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

Інформує: Пятницький В.Б. – головний архітектор громади. 
 

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

Інформує: Пятницький В.Б. – головний архітектор громади. 
 

СЛУХАЛИ: 1.  Про надання одноразової матеріальної допомоги 

жителям Олевської територіальної громади. 
Інформує: Дворецький В.Я. – керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 63 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження розпоряджень міського голови. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 64 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про представлення до присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» *****. 

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

міської ради. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 



 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 65 додається/ 

 

 СЛУХАЛИ: 4.  Про надання дозволу ***** на вчинення правочину від 

імені малолітньої дитини. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 66 додається/ 

 

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

імені малолітньої дитини. 

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

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 67 додається/ 

 

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

потребують поліпшення житлових умов. 

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 68 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 7. Про зняття осіб, які перебувають на квартирному 

обліку.  

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 



 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 69 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 8. Про укладення договору найму соціального житла.  

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 70 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 9.  Про надання статусу службового житлового 

приміщення будинку №20 по I-ий пров. Спасо-Преображенський, м. 

Олевськ, Коростенського р-ну, Житомирської області. 

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 71 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 10. Про припинення договору найму соціального житла. 

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 72 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 11. Про актуалізацію даних щодо осіб, які перебувають на 

квартирному обліку.  

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 73 додається/ 



 

 

 

СЛУХАЛИ: 12.  Про надання дозволу на зрізання аварійних зелених 

насаджень. 

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

господарства, інфраструктури та цивільного захисту. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 74 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про  зміну та присвоєння адреси об’єкту нерухомого 

майна. 

Інформує: Пятницький В.Б. – головний архітектор громади. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 75 додається/ 

 

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

Інформує: Пятницький В.Б. – головний архітектор громади. 

 

  

ВИРІШИЛИ: Перенести розгляд даного проєкту рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету. 

 

   Голосували «За» - одноголосно. 

 

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

тимчасових споруд. 

Інформує: Пятницький В.Б. – головний архітектор громади. 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 76 додається/ 

 

СЛУХАЛИ: 16. Про надання дозволу на  встановлення тимчасових 

споруд. 

Інформує: Пятницький В.Б. – головний архітектор громади. 



 

 

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню 

             Голосували «За» - 24 

           «Проти» -0 

           «Утримались» -0 

      / Рішення № 77 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   

 

01.07.2022                м. Олевськ                            № 63 

 

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 

об’єднаної територіальної громади», затвердженого рішенням ІІІ сесії Олевської 

міської ради VІІІ скликання  від 04.02.2021 року № 101 «Про затвердження 

Положення «Про порядок надання одноразової матеріальної грошової допомоги 

мешканцям Олевської міської територіальної громади», протокол комісії по 

виділенню одноразової матеріальної допомоги громадянам Олевської ТГ від 

29.06.2022 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 500,00 (п’ятсот) грн. 

кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 76 в с. Зубковичі Коростенського району 

Житомирської області; 

2) *****, проживає по вул. *****, 10 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

3) *****, проживає по вул. *****, 10 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

4) *****, проживає по вул. *****, 45-а в с. Копище Коростенського району 

Житомирської області; 

5) *****, проживає по вул. *****, 20 в с. Кишин Коростенського району 

Житомирської області; 



 

6) *****, проживає по вул. *****, 34 в с. Жубровичі Коростенського району 

Житомирської області; 

7) *****, проживає по вул. *****, 4 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

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

Житомирської області; 

9) *****, проживає по вул. *****, 4 в с. майдан-Копищенський 

Коростенського району Житомирської області; 

10) *****, проживає по вул. *****, 3, кв. 2 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

11) *****, проживає по вул. *****, 12 в с. Соснівка Коростенського 

району Житомирської області; 

12) *****, проживає по вул. *****, 26 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

13) *****, проживає по вул. *****, 54 а в с. Радовель Коростенського 

району Житомирської області; 

14) *****, проживає по вул. *****, 4 в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 

15) *****, проживає по вул. *****, 41 в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 

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

району Житомирської області; 

17) *****, проживає по вул. *****, 6, кв. 4 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

18) *****, проживає по вул. *****, 15 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

19) *****, проживає по вул. *****, 7 в с. Пояски Коростенського 

району Житомирської області; 

20) *****, проживає по пров. *****, 9 в с. Кам’янка Коростенського 

району Житомирської області; 

21) *****, проживає по вул. *****, 91-а в с. Кишин Коростенського 

району Житомирської області; 

22) *****, проживає по вул. *****, 4 , кв. 17 в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області; 

23) *****, проживає по вул. *****, 84, кв. 2 в с. Варварівка 

Коростенського району Житомирської області; 

24) *****, проживає по вул. *****, 12 в  м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

25) *****, проживає по вул. *****, 16 в с. Сущани Коростенського 

району Житомирської області; 

26) *****, проживає по вул. *****, 33 в с. Майдан-Копищенський 

Коростенського району Житомирської області; 

27) *****, проживає по вул. *****, 55 в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 



 

28) *****, проживає по вул. *****, 51-а, кв. 2 в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області. 

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

району Житомирської області; 

30) *****, проживає по вул. *****, 14 в с. Рудня-Хочинська 

Коростенського району Житомирської області. 

2. Надати матеріальну допомогу на лікування в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн. кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 28 в с. Обище Коростенського району 

Житомирської області; 

2) *****, проживає по вул. *****, 1 ,кв. 6 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

3) *****, проживає по вул. *****, 21 в с. Майдан-Копищенський 

Коростенського району Житомирської області; 

4)  *****, проживає по вул. *****, 12-а в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

5) *****, проживає по вул. *****, 4 в с. Корощине Коростенського району 

Житомирської області; 

6) *****, проживає по вул. *****, 20 в с. Забороче Коростенського району 

Житомирської області; 

7) *****, проживає по вул. *****с. Сердюки Коростенського району 

Житомирської області; 

8) *****, проживає по вул. Садовій, 16 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

9) *****, проживає по вул. *****, 4, кв. 48 Коростенського району 

Житомирської області; 

10) *****, проживає по вул. *****, 8 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

11) *****, проживає по вул. К*****, 25 в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 

12) *****, проживає по вул. *****вс. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 

13) *****, проживає по вул*****, 11 в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 

14) *****, проживає по вул. *****, 11 в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 

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

району Житомирської області; 

16) *****, проживає по вул. *****, 20, кв. 2 в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області; 

17) *****, проживає по вул. *****, 13 в с. Пояски Коростенського 

району Житомирської області; 

18) *****, проживає по вул. *****, 18 в с. Озеряни Коростенського 

району Житомирської області; 



 

19) *****, проживає по вул. *****, 27 в с. Зольня Коростенського 

району Житомирської області; 

20) *****, проживає по вул. *****, 2 в с. Кишин Коростенського 

району Житомирської області; 

21) *****, проживає по вул. *****, 3-а в с. Журжевичі Коростенського 

району Житомирської області; 

22) *****, проживає по вул. ***** 25 в с. Калинівка Коростенського 

району Житомирської області; 

23) *****, проживає по вул. *****, 15-а в с. Копище Коростенського 

району Житомирської області; 

24) *****, проживає по вул*****, 4-а в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 

25) *****, проживає по вул. *****, 8, кв. 10 смт Новоозерянка, 

Коростенського району Житомирської області; 

26) *****, проживає по вул. *****, 44 в с. Сущани Коростенського 

району Житомирської області; 

27) *****, проживає по вул. *****, 17 в с. Сущани Коростенського 

району Житомирської області; 

28) *****, проживає по пров. *****, 1 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

29) *****, проживає по вул. *****, 4, кв. 14 в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області; 

30) *****, проживає по вул. *****, 4, кв. 82 в м.  Олевськ 

Коростенського району Житомирської області; 

31) *****, проживає по вул. *****, 4, кв. 82 в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області; 

32) *****, проживає по вул. *****, 100-а в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

33) *****, проживає по вул. *****, 32 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

34) *****, проживає по вул. *****, 26 в м. Олевське Коростенського 

району Житомирської області; 

35) *****, проживає по вул. *****, 2-б в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 

36) *****, проживає по вул. *****, 26 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

37) *****, проживає по вул. *****, 3, кв. 15 Коростенського району 

Житомирської області; 

38) *****, проживає по пров. *****, 10 в с. Лопатичі Коростенського 

району Житомирської області; 

39) *****, проживає по вул. *****, 58 в с. Устинівка Коростенського 

району Житомирської області; 

40) *****, проживає по вул. *****, 21 в с. Лопатичі Коростенського 

району Житомирської області; 



 

41) *****, проживає по вул. *****, 12 в с.Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 

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

району Житомирської області; 

43) *****, проживає по вул. *****, 28-а в с. Жубровичі Коростенського 

району Житомирської області; 

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

району Житомирської області; 

45) *****, проживає по вул. *****, 33 в м.  Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

46) *****, проживає по вул. *****, 2 в с. Бацеве Коростенського району 

Житомирської області; 

47) *****, проживає по вул. *****, 7-а, в с. Пояски Коростенського 

району Житомирської області. 

48) *****, проживає по вул. *****, 24 Коростенського району 

Житомирської області; 

49) *****, проживає по вул. *****, 30 в м. Олевськ Коростенського 

району Житомирської області; 

50) *****, проживає по вул. *****, 85-а, кв. 12 в м. Олевськ 

Коростенського району Житомирської області. 

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

тисяч) грн. кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 10, в с. Покровське Коростенського 

району Житомирської області; 

2) *****, поживає по вул. *****, 9 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

3) *****, проживає по вул. *****, 42 в с. Будки Коростенського району 

Житомирської області; 

4) *****, проживає по вул. *****, 3-б в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області; 

5) *****, проживає по вул. *****, 20 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області. 

 

4. Надати матеріальну допомогу на поховання рідних в сумі 1000,00 

(одна тисяча) грн кожному: 

1) *****, проживає по вул. *****, 43-а в с. Лопатичі Коростенського району 

Житомирської області, на поховання батька Ничипорчука Сергія 

Миколайовича; 

2) *****, проживає по вул. *****, 24-в в с. Кам’янка Коростенського району 

Житомирської області, на поховання брата Козловця Володимира 

Васильовича; 

3) *****, проживає по вул. *****, 4 в с. Варварівка Коростенського району 

Житомирської області, на поховання брата Гергала Юрія Івановича; 



 

4) *****, проживає по пров. *****й, 4 в с. Тепениця Коростенського району 

Житомирської області, на поховання брата Ковалінського Романа 

Вікторовича; 

5) *****, проживає по вул. *****, 40 в м. Олевськ Коростенського району 

Житомирської області, на поховання брата Куліша Сергія Леонідовича; 

6) *****, проживає по вул. *****, 39 в с. Колодянка Новоград-Волинського 

району Житомирської області, на поховання матері Гарбовської Любові 

Василівні, що проживала в с. Радовель; 

7) *****, проживає по вул. *****, 28 в с. Артинськ Коростенського району 

Житомирської області, на поховання батька Ренкаса Віктора Миколайовича; 

8) *****, поживає по вул. *****, 23 в с. Тепениця Коростенського району 

Житомирської області, на поховання чоловіка Василенка Бориса Петровича.  

9) *****, проживає по вул. *****, 20 в с. Майдан Коростенського району 

Житомирської області, на поховання сина Стефанюка Микити Олексійовича; 

10) *****, проживає по вул. *****, 9 в с. Корощине Коростенського району 

Житомирської області, на поховання брата Існюка Сергія Олеговича; 

11) *****, проживає по вул. *****а, 16 в с. Зубковичі Коростенського району 

Житомирської області, на поховання брата Мельника Анатолія 

Миколайовича. 

 

5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош 

Вірі виділити кошти в сумі 97 000,00 (дев’яносто сім тисяч) грн. з місцевого 

бюджету в межах кошторисних призначень на 2021 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   

 

01.07.2022                м. Олевськ                            №64 

 

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: 

- 10.06.2022 № 103 «Про відзначення медичних працівників»; 

- 17.06.2022  № 108 «Про відзначення дільничних інспекторів поліції»; 

- 27.06.2022 № 115 «Про відзначення особового складу військової частини 

А7306». 

 

 

Міський голова       Сергій ЛИСИЦЬКИЙ  



 

 

 
 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Олевського міського голови 

 

10.06.2022                                       м. Олевськ                                                 № 103 

Про відзначення 

медичних працівників  

 

  З нагоди відзначення Дня медичного працівника, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування  в Україні», за професійне надання медичної допомоги, завзяту 

працю, активну життєву позицію 

 

1. Нагородити грамотами та грошовими винагородами в розмірі 500 (п’ятсот 

гривень) кожного наступних медичних працівників:  

1) *****– молодшого сержанта, старшого бойового медика 1 стрілецької роти 

військової частини А7306; 

2) *****– молодшого сержанта, бойового медика 3 стрілецької роти військової 

частини А7306; 

3) *****– старшого сержанта, інспектора прикордонної служби 1 категорії, 

фельдшера відділу прикордонної служби «Копище»; 

4) *****– молодшого сержанта, старшого бойового медика 3-ї стрілецької роти 

в/ч 7306; 

5) *****– молодшого сержанта, бойового медика 1-го стрілецького взводу 3-ї 

стрілецької роти в/ч 7306; 

6) *****– молодшого сержанта, бойового медика 2-го стрілецького взводу 3-ї 

стрілецької  роти в/ч 7306; 

7) *****– молодшого сержанта, бойового медика 1-ї стрілецького взводу 1-ї 

стрілецької  роти в/ч 7306; 

8) *****– бойового медика 3-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти в/ч 7306; 

9) *****– бойового медика 2-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти в/ч 7306; 

10) *****– лікаря педіатра АЗПСМ с. Жубровичі КНП «Олевський центр 

первинної медичної допомоги» Олевської міської ради (2001012643); 

11) *****– медичну сестру загальної практики  сімейної медицини АЗПСМ 

м. Олевськ КНП «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради (3375300220); 

12) *****– медичну сестру загальної практики сімейної медицини АЗПСМ 

м. Олевськ КНП «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради (3044419980); 

13) *****– медичну сестру загальної практики сімейної медицини ФАП с. 

Покровське КНП «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради (2912311125); 



 

14) *****– лікаря загальної практики сімейної медицини КНП «Олевський 

центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради (2940224244); 

15) *****– лікаря загальної практики сімейної медицини АЗПСМ м. 

Олевськ КНП «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради (3299113167); 

16) *****– медичну сестру загальної практики сімейної медицини АЗПСМ 

м. Олевськ КНП «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради (3697507269); 

17) *****– медичну сестру загальної практики сімейної медицини АЗПСМ 

с. Зольня КНП «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради (2923910683); 

18) ***** медичну сестру загальної практики сімейної медицини  АЗПСМ 

м.Олевськ КНП «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради (2597322228); 

19) *****– медичну сестру загальної практики сімейної медицини АЗПСМ 

м. Олевськ КНП «Олевський центр первинної медичної допомоги» Олевської 

міської ради (2510708544); 

20) *****– сестру медичну операційного відділення загальної хірургії КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради (3156721009); 

21) *****– чергову сестру медичну відділення загальної хірургії КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради (2530308144); 

22) *****– реєстратора медичного поліклінічного відділення КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради (3031316404); 

23) *****– молодшу медичну сестру поліклінічного відділення КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради (2978706760); 

24) *****– сестру медичну лікувальної фізкультури поліклінічного 

відділення КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

(2694211441); 

25) *****– сестру медичну маніпуляційного відділення внутрішніх хвороб 

КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради (2923611587); 

26) *****– молодшу медичну сестру медичного відділення внутрішніх 

хвороб КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради ( 

2799916624); 

27) *****– молодшу сестру педіатричного відділення КНП «Олевська 

центральна лікарня» Олевської міської ради (2601223724); 

28) *****– чергову сестру медичну відділення анестезіології та інтенсивної 

терапії КНП «Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради 

(2698007306); 

29) *****– чергову сестру медичну приймального відділення КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради (2857301203); 

30) *****– фельдшера-лаборанта клініко-діагностичної лабораторії КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради (2777006229); 

31) *****– лікаря стоматолога-хірурга стоматологічного відділення  КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради (3364116959);  

32) *****– акушерку жіночої консультації КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради (2715222004); 

33) *****– молодшу медичну сестру інфекційного відділення КНП 

«Олевська центральна лікарня» Олевської міської ради (2551216302); 



 

34) *****– лікаря педіатра-неонатолога КНП «Олевська центральна 

лікарня» Олевської міської ради (3386714781). 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру міської 

ради Дорош Вірі виділити кошти  в сумі 17000,00 (сімнадцять тисяч) грн., для 

придбання подарунків в сумі 4064.00 грн.(чотири тисячі шістдесят чотири) 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 

Олевського міського голови 

 

17.06.2022                                       м. Олевськ                                                 № 108 

Про відзначення 

дільничних інспекторів поліції 

 

 

  З нагоди відзначення Дня дільничного інспектора поліції 18 червня 2022 року, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  за відданість службі 

та гідне виконання своїх обов’язків 

1. Нагородити грамотами та грошовими преміями в розмірі 500 (п’ятсот гривень) кожного 

наступних дільничних інспекторів поліції:  

1) *****– капітана поліції, старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції 

відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції Головного 

управління Національної поліції в Житомирській області. 

2) *****- старшого лейтенанта поліції, дільничного офіцера поліції сектору 

превенції відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Житомирській області. 

3) *****- старшого лейтенанта поліції, дільничного офіцера поліції сектору 

превенції відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Житомирській області. 

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру 

міської ради Дорош Вірі виділити кошти  в сумі  1500,00 (одна тисяча п’ятсот) 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 

Олевського міського голови 

 

27.06.2022                                       м. Олевськ                                                 № 115 

Про відзначення 

особового складу 

військової частини А7306 

 

  З нагоди відзначення 4-ї річниці від Дня створення військової частини А7306, з нагоди 

Дня Конституції України, розглянувши рапорт начальника штабу – першого заступника 

військової частини А4306 Бориса Малика, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні»,  за відданість службі та гідне виконання своїх службових 

обов’язків 

1. Нагородити грамотами та грошовими винагородами в розмірі 500 (п’ятсот) гривень 

кожного наступних військових:  

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

2) *****– старшого лейтенанта, оперативного чергового командного пункту 

військової частини А7306; 

 3) *****– старшого солдата, старшого водія 3 мінометної батареї військової частини 

А7306; 

4) *****– головного сержанта 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової 

частини А7306; 

5) *****– сержанта, командира зенітно-кулеметного відділення РВП. 

 

2. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру 

міської ради Дорош Вірі виділити кошти  в сумі  2500,00 (дві тисячі п’ятсот) 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 

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

 

РІШЕННЯ   

01.07.2022                м. Олевськ                            №65  

 

Про представлення до присвоєння  

почесного звання «Мати-героїня»  

Наталії Михайленко  

 

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

Закону України «Про державні нагороди України», керуючись «Положенням про 

почесні звання України», затвердженого Указом Президента України від 

29.06.2001 року № 476/2001 щодо присвоєння почесного звання «Мати героїня», 

розглянувши заяву гр. *****1986 року народження, жительки с. Майдан, яка 

народила одинадцять  та належним чином виховала п`ятеро дітей до 8-річного 

віку, виконком міської ради  

ВИРІШИВ:  

Порушити клопотання перед Коростенською районною державною 

адміністрацією про представлення до присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» жительки с.Майдан Олевської міської територіальної громади – *****, 

1986 року народження, враховуючи її особистий внесок у виховання дітей, 

створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх здібностей, 

формування високих духовних і моральних якостей. 

 

 

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  

  

01.07.2022              м. Олевськ                            № 66 
 

Про надання дозволу  

Кондратовець Наталії Володимирівни  

на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини 

 

Розглянувши пакет документів та висновок Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 08.02.2022 року № 38/1 «Про надання дозволу ***** 

на вчинення правочину, а саме: діяти від імені малолітнього сина *****, 

09.03.2009 року народження, при укладанні договору дарування квартири за 

адресою: вул. *****, 3 кв. 1 в місті Олевськ, Житомирської області», керуючись 

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

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом 

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

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

який затверджений постановою  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008                 

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

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

Законом України «Про охорону дитинства», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл *****на вчинення правочину, а саме: діяти від імені 

малолітнього сина *****, 09.03.2009 року народження, при укладанні 

договору дарування квартири за адресою: вул. Княгині Ольги, 3 кв. 1 в 

місті Олевськ, Житомирської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської 

ради Данюка Ю.М. 

        

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   

 

01.07.2022             м. Олевськ                            № 67 
 

Про надання дозволу  

***** на вчинення правочину від імені 

малолітньої дитини 

 

Розглянувши пакет документів та висновок Служби у справах дітей 

Олевської міської ради від 08.02.2022 року №38/2 «Про надання дозволу ***** 

на вчинення правочину, а саме: при укладанні договору дарування будинку на 

земельної ділянки ***** за адресою: вул. *****, 31а в місті Олевськ, 

Житомирської області», керуючись п.2 ст. 177 Сімейного кодексу України, ч. 3 

ст. 40 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, 

затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 03.03.2004 року, 

ст. 66, ст. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини, який затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

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

самоврядування в Україні», Законом України « Про охорону дитинства», 

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ***** на вчинення правочину, а саме: при укладанні 

договору дарування будинку та земельної ділянки *****, за адресою: вул. 

*****, 31а в місті Олевськ, Житомирської області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови з гуманітарних питань та соціальної політики Олевської міської 

ради Данюка Ю.М. 

 

 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   

 

01.07.2022                м. Олевськ                            № 68 
 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов   

 

Розглянувши заяву та подані документи *****, проживає по вул. *****,1, 

с.Артинськ, Коростенського району, Житомирської області, *****, проживає по 

вул. *****,26, с.Сущани, Коростенського району, Житомирської області, 

розглянувши листи начальника Служби у справах дітей Олевської міської ради 

№106, 107 від 31.05.2022 року, керуючись Правилами обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів Української РСР і 

Української Ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470, ст.39, ст.45, 46 

Житлового кодексу України, ст.11 Закону України  «Про житловий фонд 

соціального призначення», пп.2 п.а) ч.1 ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:    

1. Взяти на квартирний облік ***** і його сім’ю в такому складі: 

- *****, 1995р.н. – дружина;  

- *****, 2020р.н. – дочка 

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

потребують поліпшення житлових умов . 

2. Взяти на квартирний облік ***** і його сім’ю в такому складі: 

- *****, 1981 р.н. – дружина;  

- *****, 2006р.н. – син 

- *****, 2014 р.н. – дочка; 

- *****, 2016 р.н. – дочка; 

- *****, 2020р.н. – син 

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

потребують поліпшення житлових умов, як багатодітна сім’я. 

3. Взяти на квартирний облік *****, 06.04.2006 р.н., уродженку с. *****внести в 

списки на отримання житла до позачергової черги та соціальної позачергової 

черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як дитину-сироту. 



 

4. Взяти на квартирний облік *****, 17.05.2006 р.н., уродженця с.Сущани, внести 

в списки на отримання житла до позачергової черги та соціальної позачергової 

черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов, як дитину 

позбавлену батьківського піклування.  

5. 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   

 

01.07.2022                м. Олевськ                            № 69 

 

Про зняття осіб,  

які перебувають на  

квартирному обліку  

   

Взявши до уваги лист Олевського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м. Хмельницький) від 03.06.2022р. №712/22.11-22, 

керуючись п. 5 ст.40 Житлового Кодексу Української РСР, пп. 2 п. а) ст. 30 

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

ВИРІШИВ:  

1. Зняти з квартирного обліку *****,1999 р.н. у зв’язку зі смертю. 

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   

 

01.07.2022                м. Олевськ                            № 70 

 

Про укладення договору  

найму соціального житла  

 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.41 Житлового кодексу України, Законом України «Про житловий 

фонд соціального призначення», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Укласти та затвердити договір найму соціального житла по вул. Ковальчука 

(Жовтнева), буд.9 в с. Лопатичі, Коростенського району, Житомирської 

області зі *****, 1996 р.н. ( додається).  

2. Встановити строк дії договору найму соціального житла – 2 роки 11 місяців. 

3.  *****, щорічно до 30 листопада поточного року надавати до відділу 

житлово-комунального господарства, інфраструктури  та цивільного захисту 

населення наступні документи: 

-  довідку про доходи наймача  та членів сім'ї, що з ним проживають за 

попередній рік; 

-  відомості про зміни в складі сім’ї наймача; 

-  відомості про майно, що перебуває у власності наймача та  членів сім’ї, 

що з ним проживають.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти 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   

 

01.07.2022              м. Олевськ                            № 71 

 

Про надання статусу службового житлового 

приміщення будинку №20 по I-ий  

пров. Спасо-Преображенський, 

м. Олевськ, Коростенського р-ну, 

Житомирської області 

 

 У зв’язку з створенням, забезпеченням функціонування дитячого будинку 

сімейного типу, відповідно до рішення виконавчого комітету Олевської міської 

ради від 15.12.2021 року № 261 «Про створення дитячого будинку сімейного 

типу на базі  прийомної сім’ї Торгонських та влаштування дітей на виховання і 

спільне проживання», Положення про дитячий будинок сімейного типу, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року 

№564 зі змінами від 31.05.2022 року №636, керуючись Житловим Кодексом 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати статус службового житлового приміщення за адресою: I-ий пров. 

Спасо-Преображенський (Московський), буд.20 м.Олевськ, Коростенського р-

ну, Житомирської області, що є комунальною власністю Олевської міської 

територіальної громади, загальною площею 161,2 м.кв., придбаного за кошти 

державної субвенції, для функціонування дитячого будинку сімейного типу.    

2. Заключити договір Позички службового житлового приміщення між Службою 

у справах дітей та батьками-вихователями дитячого будинку сімейного типу на 

базі прийомної сім’ї Торгонського Олексія Івановича та Торгонської Альони 

Вікторівни. 

3. Уповноважити начальника служби у справах дітей Олевської міської ради 

Наталію СКУМІН на підписання договору Позички. 

4. Комісії по передачі житлового будинку та земельної ділянки, розташованих за 

адресою: I-ий пров. Спасо-Преображенський (Московський), м. Олевськ, 

Коростенського р-ну, Житомирської області підготувати та підписати з 

батьками-вихователями акти прийому-передачі житлового будинку та земельної 

ділянки для функціонування дитячого будинку сімейного типу. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського 

голови Юрія Данюка. 

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   

 

01.07.2022                м. Олевськ                            № 72 

 

Про припинення договору 

найму соціального житла 

 

Взявши до уваги лист Олевського районного відділу державної реєстрації 

актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Хмельницький) від 03.06.2022р. №712/22.11-22, 

керуючись Законом України  «Про житловий фонд соціального призначення», 

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

ради 

ВИРІШИВ:    

1. Припинити дію договору найму соціального житла від 29.01.2018 року, що 

знаходиться за адресою: вул.Лісова,10, с.Сущани, Коростенського району, 

Житомирської області, в зв’язку зі смертю наймача Редька Олександра 

Андрійовича. 

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   

 

01.07.2022              м. Олевськ                            № 73 
 

Про актуалізацію даних щодо 

осіб, які перебувають на  

квартирному обліку 

 

          Розглянувши заяву та надані документи *****, проживає по вул. *****, 45, 

с.Сущани, 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, ст.46, Житловим Кодексом України, Законом України  «Про житловий 

фонд соціального призначення», пп.2 п. а ст. 30 Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Внести зміни до особової справи *****, 1997 р.н., який перебуває  на 

квартирному обліку з 14.01.2014 року, як дитина-сирота, додавши до складу його 

сім’ї : 

- *****, 1995 р.н. – дружина; 

- *****, 2019 р.н. – син. 

2. Спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та 

цивільного захисту населення Бородавко Ніні 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   

 

01.07.2022              м. Олевськ                            № 74 

 

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Розглянувши звернення гр. *****, проживає за адресою: вул. *****, 36-б, 

м. Олевськ, гр. *****, проживає за адресою: вул. *****, 9, м. Олевськ, керуючись 

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

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

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

відповідно актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 

25.05.2022 № 6, 08.06.2022 № 7, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Надати дозвіл на зрізання аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а 

також самосійних і порослевих дерев на території населених пунктів  Олевської 

територіальної громади: 

1) гр. *****., на зрізання 1 берези навпроти будинку за адресою вул. Спасо-

Преображенська, 36-б, м. Олевськ; 

2) гр. *****., на зрізання 1 клена, 2 акацій на території єврейського 

кладовища по вул. Першотравнева, м. Олевськ 

2. Зрізання аварійних дерев провести забезпечивши техніку безпеки під час 

виконання робіт. 

3. Зрізані аварійні дерева  оприбуткувати, як дрова та використовувати для 

опалення об’єктів соціальної сфери 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   

 

01.07.2022               м. Олевськ                            № 75 
 

Про  зміну та присвоєння адреси  

об’єкту нерухомого майна 

 

     Розглянувши заяви гр. *****, проживає по вул. *****, 22 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», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти адресу незавершеному будівництву «Реконструкція літньої кухні 

під житловий будинок» (Витяг з Реєстру будівельної діяльності Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва, реєстраційний номер:  

ІУ051220509795 – вул. Корольова, 22-А, м. Олевськ, Коростенський район, 

Житомирська область.  

2. 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   

 

00.00.2022                м. Олевськ                            № 76 

 

Про продовження терміну дії  

паспортів прив'язки тимчасових споруд 
 

 Розглянувши заяви ФОП, керуючись Законом України «Про місцеве  

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», «Порядком  розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м.Олевськ»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Продовжити термін дії паспорта прив'язки:  

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності №16 від 

26.02.2013 року  по  вул. Київська,  в м. Олевськ,  ФОП Кручко Анатолій 

Йосипович; 

- Групи зблокованих стаціонарних тимчасових споруд для провадження 

підприємницької  діяльності №1 від 14.03.2016 року  по  вул. Привокзальна, 

1  в м. Олевськ, гр. Туровський Геннадій Володимирович; 

- Тимчасової споруди – торгівельний павільон №18 від 16.05.2013 року  по  

вул. Привокзальна,  в м. Олевськ,  гр. Павловський Олександр Анатолійович; 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності №7 від 

26.02.2013 року  по  вул. Київська,  в м. Олевськ,  ФОП Мальцев Олександр 

Володимирович; 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності № 9 від 

10.05.2017 року  по  вул. Кооперативна, 1  в м. Олевськ,  ФОП Лісова 

Людмила Анатоліївна; 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності № 3 від 

12.04.2017 року  площа Соборна  в м. Олевськ,  ФОП Ковалінська Анна 

Віталіївна. 

- Зблокованих тимчасових споруд для провадження підприємницької  

діяльності №7 від 24.03.2017 року  по  вул. Ступницького, 7  в с. Сарнівка 

Коростенського району, гр. Козловець Євгеній Іванович; 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності №13 від 

25.07.2018 року  по  вул. Київська,  в м. Олевськ,  гр. Козловець Іван 

Несторович; 



 

- Тимчасової споруди для провадження підприємницької  діяльності №15 від 

25.07.2018 року  по  вул. Київська,  в м. Олевськ,  гр. Козловець Ярослав 

Іванович. 

2. ФОП Кручко Анатолію Йосиповичу, гр. Туровському Геннадію 

Володимировичу, гр. Павловському Олександру Анатолійовичу, ФОП 

Мальцеву Олександру Володимировичу, ФОП Лісовій Людмилі Анатоліївні, 

ФОП Ковалінській Анні Віталіївні, гр. Козловцю Євгенію Івановичу, гр. 

Козловцю Євгенію Івановичу, гр. Козловецю Івану Несторовичу, Козловецю 

Ярославу Івановичу: 

- 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 

     освітленням, двома урнами для сміття; 

-   здійснювати прибирання прилеглої  біля тимчасової споруди території. 

 

3. ФОП Кручку Анатолію Йосиповичу, гр. Павловському Олександру 

Анатолійовичу, ФОП Мальцеву Олександру Володимировичу, ФОП Лісовій 

Людмилі Анатоліївні, ФОП Ковалінській Анні Віталіївні, гр. Козловцю Євгенію 

Івановичу, гр. Козловцю Івану Несторовичу, Козловцю Ярославу Івановичу 

продовжити договір особистого строкового сервітуту для розміщення 

тимчасової споруди. 

 4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення ФОП Кручко 

Анатолій Йосипович, гр. Туровський Геннадій Володимирович, гр. Павловський 

Олександр Анатолійович, ФОП Мальцев Олександр Володимирович, ФОП 

Лісова Людмила Анатоліївна, ФОП Ковалінська Анна Віталіївна, гр. Козловець 

Євгеній Іванович, гр. Козловець Іван Несторович, Козловець Ярослав Іванович 

позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

 5. Термін розміщення  тимчасової 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   

 

01.07.2022                м. Олевськ                            № 77 

 

Про надання дозволу на                                

встановлення тимчасових  

споруд 
 

Розглянувши заяву гр. *****, проживає по вул. *****, 60 в с. Кишин  

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

*****, 4 в м. Олевськ Коростенського району Житомирської області, керуючись 

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

«Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  № 244 від 

21.10.2011 року   виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Надати дозвіл:  

- гр. ***** на розміщення 5 тимчасових  споруд для провадження 

підприємницької діяльності, площею до 30 м. кв. кожна  на земельній ділянці  

по вул. Житомирська, 21 в с. Зубковичі Коростенського району Житомирської 

області, схема додається; 

- ФОП ***** на розміщення  тимчасової  споруди для провадження 

підприємницької діяльності, площею  30 м. кв. на земельній ділянці  по вул. 

Центральна, 75 в с. Юрове  Коростенського району Житомирської області, 

схема додається; 

2. Виконавцям робіт:  

-  виготовити паспорт прив’язки; 

- влаштувати благоустрій прилеглої території; 

- забезпечити освітленням, урною для сміття біля тимчасової споруди; 

-  здійснювати прибирання території прилеглої  до тимчасової споруди; 

- до тимчасової споруди забезпечити водопостачання та водовідведення; 

-  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 

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

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  

 

 

 

 

 

 

 


