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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 673
                            від 06 серпня 2015 року

Про затвердження Програми щодо 
підтримання стабільної епізоотичної 
ситуації на території Олевської міської 
ради на період 2015-2020 рр. 

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 
розглянувши лист Олевсько управління ветеринарної медицини в Олевському 
районі,  враховуючи рішення № 106 від  06.07.2015 року виконкому міської 
ради «Про епізоотичну ситуацію на території міста Олевська», керуючись п. 
22 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Програму щодо підтримання стабільної епізоотичної
ситуації на території Олевської міської ради на період 2015-2020  роки (далі – 
Програма), додається.
2.  При формуванні міського бюджету на кожен наступний рік передбачати 
виділення коштів на виконання Програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови  Колбасюка  В.В. та  на  постійну  комісію  міської  ради  з  питань 
будівництва, архітектури,благоустрою і охорони навколишнього середовища.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За»- 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 669
                            від 06 серпня 2015 року

Про добровільне об’єднання 
територіальних громад 
Олевського району

Відповідно  до  статей  2,  4,  6,  7  Закону  України  «Про  добровільне 
об’єднання територіальних громад», Олевська міська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Об’єднатися з територіальними громадами смт. Бучмани Бучманівської 
селищної ради, смт. Дружба, смт. Діброва Дружбівської селищної ради, смт. 
Нові Білокоровичі Новобілокоровицької селищної ради, смт Новоозерянка, с. 
Озеряни,  с.  Рудня-Озерянська  Новоозерянської  селищної  ради,  с. 
Білокоровичі Білокоровицької сільської ради, с. Жовтневе, с. Ліски, с. Бацеве 
Жовтневої  сільської  ради,  с.  Жубровичі  Жубровицької  сільської  ради,  с. 
Журжевичі, с. Рудня Журжевицької сільської ради, с. Замисловичі, с. Рудня-
Замисловицька, с. Устинівка, с. Шебедиха Замисловицької сільської ради, с. 
Зольня, с.  Ковалівка,  с.  Сердюки Зольнянської сільської ради, с.  Зубковичі 
Зубковицької сільської ради, с.Кам’янка, с.Лісове Кам’янської сільської ради, 
с. Кишин, с. Забороче, с. Болярка, с-ще. Лугове Кишинської сільської ради, с. 
Комсомольське, с. Михайлівка, с. Млинок, с. Будки Комсомольської сільської 
ради, с. Копище, с. Майдан-Копищенський Копищенської сільської ради, с. 
Лопатичі  Лопатицької  сільської  ради,  с.  Майдан,  с.  Джерело,  с.  Сарнівка 
Майданської  сільської  ради,  с.  Радовель,  с.  Пояски,  с.  Рудня-Радовельська 
Радовельської сільської ради, с. Рудня-Бистра, с. Корощино, с. Варварівка, с-
ще.  Сновидовичі  Руднє-Бистрянської  сільської  ради,  с.  Стовпинка,  с. 
Держанівка  Стовпинської сільської ради, с. Сущани, с. Андріївка Сущанської 
сільської ради, с. Тепениця, с. Артинськ, с. Обище, с. Соснівка, с. Хмелівка 
Тепеницької сільської ради, с. Хочине, с. Рудня-Хочинська, с. Перга, с. Рудня-



ПерганськаХочинської сільської ради, с.  Юрово Юрівської сільської ради в 
Олевську міську територіальну громаду з центром у місті Олевськ.
2. Доручити  Олевському  міському  голові  А.  В.  Повару  звернутися  до 
Житомирської  обласної  ради  з  клопотанням  щодо прийняття  рішення  про 
утворення Олевської міської територіальної громади.
3. Повноваження Олевської міської ради та Олевського міського голови 
припинити  з  моменту  набуття  повноважень  новообраними  органами 
місцевого самоврядування та новообраним міським головою новоутвореної 
Олевської міської територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного 
об’єднання.
4. Правонаступником  активів  і  пасивів  (зобов’язань)  Олевської  міської 
ради  визначити  орган  місцевого  самоврядування  Олевської  міської 
територіальної громади, утворену внаслідок добровільного об’єднання.

Міський голова А. В. Повар

Голосували «За»- 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 679
                            від 06 серпня 2015 року

Про внесення змін у додатки рішень 
сесій  Олевської міської ради VІ скликання 

     Розглянувши заяви громадян, заслухавши інформацію заступника міського 
голови  щодо   необхідності внесення змін в окремі додатки рішень, керуючись 
ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50 
Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни:
1.1. В додаток рішення № 639 від 03.04.2015 року п’ятдесятої сесії Олевської 

міської ради VІ скликання «Про затвердження проектів землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки з метою передачі безоплатно у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва» шляхом викладення 
п. 13 у наступній редакції:

№
п
/
п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Місце 
проживанн
я

Адреса 
земельної 
ділянки

Загальна
площа
га

Для 
будівн
ицтва і 
обслуг
овуван
ня 
жилог
о 
будинк
у га

Для 
веденн
я 
індиві
дуальн
ого
садівн
ицтва   
га

Для 
будів
ницт
ва та 
обсл
угов
уван
ня 
гара
жа

Кадастровий номер
земельної ділянки

1
3

Особа, 1 Адреса, 1 м. Олевськ
пров. Адреса, 2

0,10 0,10 1824455100:01:003:005
9

1.2. Внести зміни в додаток  рішення п’ятої  сесії Олевської міської ради  VI 
скликання   від 28.03.2011 р. «Про надання дозволу громадянам на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських  будівель і споруд (присадибна ділянка)» шляхом 
викладення п. 1, п. 26 у наступній редакції:
№ 
п/
п

Прізвище ім’я по батькові Місце проживання Адреса земельної ділянки Площа 
земель
ної 
ділянк
и,га



1 Особа, 1 вул. Адреса, 1 вул. Адреса, 1 0,10

26 Особа, 2 вул. Адреса, 2 вул. Адреса, 2 0,10

1.3. Внести зміни у рішення № 149 від 20.12.2011 року Олевської міської 
ради VІ скликання  «Про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку» шляхом викладення п. 6  у наступній 
редакції:

№
п/
п

Прізвище, ім’я та 
по батькові

Місце 
проживання

Адреса земельної ділянки Загальна 
площа, 

 га

Для 
будівництва і 

обслуговуванн
я житлового 
будинку, га

Для ведення 
садівництва, га

1                 2                   3 4 5 6 7

6 Особа, 1 м. Олевськ

вул. Адреса, 1

вул. Адреса, 5 0.07 0,07

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
із земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В.

Міський голова А. В. Повар

Голосували «За»- 18

 



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 674

                            від 06 серпня 2015 року
Про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд

   Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення) 
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  будівництва  і 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і  споруд, 
керуючись ст. 144 Конституції України,  ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України,  ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

ВИРІШИЛА: 
1.  Дати  дозвіл  громадянам,  згідно  додатку,  на  розроблення  технічної 
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості).             
2.  Дати  дозвіл  громадянам,  згідно  додатку,  звернутися  до  суб’єкта 
господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою,  згідно закону.
3.  Громадянам,  згідно  додатку,  розроблену  і  погоджену  у  встановленому 
законодавством  порядку  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
подати на затвердження до Олевської  міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 
земельних питань та заступника міського голови Мельника С.В.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За»- 18



Додаток 
до рішення  № 674  п’ятдесят третьої  сесії  міської 
ради  VІ скликання від 06.08.2015 р. «Про надання 
дозволу на розроблення технічної документації із  
землеустрою щодо   встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд»

СПИСОК
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

№
п/
п

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Місце проживання Адреса земельної ділянки
Загальна 
площа,

га

Для 
будівниц

тва і 
обслугов
ування 
жилого 
будинку, 

га

Для
ведення
садівниц

тва

га

Для 
будівницт

ва та 
обслугову

вання 
гаража

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Особа, 1 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 1

0,0024 0,0024

2 Особа, 2 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 2

0,0024 0,0024

3 Особа, 3 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 3

0,12 0,10 0,02

4 Особа, 4 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 4

0,0788 0,0788

5 Особа, 5 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 5

0,12 0,10 0,02



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 675

                            від 06 серпня 2015 року
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
та ведення садівництва

Розглянувши  заяви  громадян технічну  документацію  із  землеустрою 
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на 
місцевості)  для  будівництва  та  обслуговування  жилого  будинку, 
господарських будівель і  споруд та ведення садівництва,  на підставі  ст.  26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 55, Закону 
України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного 
кодексу України,  міська рада
ВИРІШИЛА: 
1.  Затвердити  громадянам,  згідно  додатку,  технічну  документацію  із 
землеустрою  щодо  встановлення   (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в 
натурі  (на  місцевості)  для  будівництва  та  обслуговування  жилого будинку, 
господарських будівель і споруд та ведення садівництва.
2.  Надати  громадянам,  згідно  додатку,  безоплатно  у  власність  земельні 
ділянки  для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд та ведення садівництва.



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 
земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В.

     Міський голова  А. В. Повар

Голосували «За»- 18

    Додаток 
до рішення № 675   53 сесії міської ради  VІ скликання
від 06.08.2015 р. «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку для 
будівництва  і обслуговування житлового будинку" 

СПИСОК
громадян, яким надаються у власність земельні ділянки щодо встановлення  (відновлення)

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських 
будівель і споруд та ведення садівництва

№
п/
п

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Місце проживання Адреса земельної 
ділянки

Загаль
напло
ща,
га

Для 
будівн
ицтва і 
обслуг
овуван
ня 
жилог
о 
будинк
у, га

Для 
веденн
я 
індивід
уально
го
садівн
ицтва,   
га

Дл
я 
бу
ді
вн
иц
тв
а 
та 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня 
га
ра
жа

Кадастровий номер
земельної ділянки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Особа, 1 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 1

0,1202 0,10 0,0202 1824455100:01:017:0101

1824455100:01:017:0102

2 Особа, 2 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 2

0,0578 0,0578 1824455100:02:021:0031

3 Особа, 3 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 3

0,15 0,10 0,05 1824455100:02:019:0075

1824455100:02:019:0074

4 Особа, 4 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 4

0,10 0,10 1824455100:01:022:0053

5 Особа, 5 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 5

0,0966 0,0966 1824455100:01:017:0100

6 Особа, 1 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 1

0,0748 0,0748 1824455100:01:011:0038

7 Особа, 2 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 2

0,15 0,10 0,05 1824455100:02:024:0054



1824455100:02:024:0053

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 677

                           від 06 серпня 2015 року
Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки з метою 
передачі безоплатно у власність для будівництва 
і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) 
та ведення  садівництва

Розглянувши заяви  громадян,   керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 
122  Земельного кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада



ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити,  згідно  додатку,   проекти  землеустрою  щодо 
відведення земельної ділянки з метою передачі безоплатно у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та ведення  садівництва.  
2. Передати  громадянам,  згідно  додатку,  безоплатно  у  власність 
земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  та  ведення 
садівництва.

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  зареєструвати право власності на 
земельну ділянку.
4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років.
5. Попередити громадян,  згідно  додатку,  про  заборону  використання 
земельної ділянки до реєстрації  права власності.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
із земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В.

Міський голова А. В. Повар

Голосували «За»- 18

Додаток
                                                                                                          до рішення №  677  53 сесії міської ради  VІ скликання

від 06.08.2015 р. «Про затвердження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок безоплатно
у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 
ведення  садівництва» 

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

і споруд (присадибна ділянка) та ведення садівництва

№
п/
п

Прізвище, ім’я 
по батькові

Місце проживання Адреса земельної 
ділянки

Загальн
аплоща
га

Для 
будівни
цтва і 
обслуго
вування 
жилого 
будинку 
га

Для 
ведення 
індивід
уальног
о
садівни
цтва     
га

Для 
буді
вни
цтва 
та 
обс
луго
вува
ння 
гара
жа

Кадастровий номер
земельної ділянки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Особа, 1 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 1

0,10 0,10 1824455100:01:016:0153

2 Особа, 2 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 2

0,05 0,05 1824455100:01:003:0068

3 Особа, 3 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 3

0,10 0,10 1824455100:02:024:0052

4 Особа, 4 м. Олевськ м. Олевськ 0,10 0,10 1824455100:02:024:0050



вул. Адреса, 4

5 Особа, 5 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 5

0,10 0,10 1824455100:02:024:0051

6 Особа, 6 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 6

0,10 0,10 1824455100:01:005:0057

7 Особа, 7 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 7

0,10 0,10 1824455100:01:005:0059

8 Особа, 8 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 8

0,07 0,07 1824455100:01:008:0018

Голосували «За»- 18

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 670

                            від 06 серпня 2015 року
Про затвердження звіту
про виконання міського
бюджету за І півріччя 2015 року



Заслухавши  інформацію  заввідділом  фінансово-господарської 
діяльності  міської ради Дорош В.В.,  відповідно до ч.  4 ст.  80 Бюджетного 
кодексу і ч. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2015 року по 
доходах у сумі 9426871,00 грн., по видатках  - 6285325,00 грн.:

- по загальному фонду бюджету по доходах у сумі 7996272,00 грн., по 
видатках – 4863115,00 грн.;

- по спеціальному фонду бюджету по доходах у сумі 1430599,00 грн., по 
видатках – 1422210,00 грн.

2. Виконкому міської ради вжити   невідкладних заходів щодо погашення 
недоїмки по платежах до міського бюджету.

3. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В.
направити дане рішення до Олевського відділення Лугинської ОДПІ.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
планування, бюджету і комунальної власності та на  заввідділом фінансово-
господарської діяльності міської ради Дорош В.В.

Міський голова                                                                         А.В. Повар
Голосували «За»- 18

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 672

                            від 06 серпня 2015 року
Про внесення змін



до міського бюджету

Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  завідуючої  відділом 
фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. щодо внесення 
змін  до  міського  бюджету,  керуючись  п.  23  ст.  26  Закону  України  «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 64, 69, 71, 88, 89, 91 Бюджетного 
кодексу України,  міська рада
ВИРІШИЛА:

1.  Внести зміни до рішення № 593 від 30 січня 2015 року «Про міський 
бюджет на 2015 рік», № 616  від 05 березня 2015 року «Про внесення змін до 
міського бюджету», № 632 від 03 квітня 2015 року «Про внесення змін до 
міського  бюджету»,  розпорядження  міського  голови  № 38   від  06.05.2015 
року  «Про  внесення  змін  до  міського  бюджету»,  рішення  №  646  від 
04.06.2015  року  «Про  внесення  змін  до  міського  бюджету»,  №  658  від 
16.07.2015 року «Про внесення змін до міського бюджету», а саме:

1.1. У пункті 1 цифри  11172594,29  грн.,  11304094,29 грн.,  473500,00 
грн. замінити відповідно цифрами 13004360,86 грн.,  12530860,86 грн., 
473500,00 грн.
1.2. У пункті 2 цифри  14010366,13 грн.,  9735294,29 грн.,  4275071,84 
грн. в тому числі бюджет розвитку 3738717,60 грн. замінити відповідно 
цифрами  15027987,70 грн.,  10377460,86 грн.,  4650526,84  грн.  в  тому 
числі бюджет розвитку 4114172,60 грн.

2.  Встановити  профіцит  загального  фонду  міського  бюджету  в  сумі 
553900,00  грн.,  напрямком використання якого  визнати  передачу  коштів  із 
загального фонду до спеціального фонду.

3. Джерелом покриття визначити надходження коштів із загального фонду 
до спеціального фонду в сумі 553900,00  грн.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 
планування, бюджету та комунальної власності.

5. Додатки 1, 2 викласти у новій редакції враховуючи зміни зазначені у 
цьому рішенні.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За»- 18

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 671



                            від 06 серпня 2015 року
Про затвердження розпорядження міського 
голови № 69 від 16.07.2015 року «Про 
внесення змін до міського бюджету»

Розглянувши розпорядження міського голови № 69 від 16.07.2015 року 
«Про внесення змін до міського бюджету», міська рада

ВИРІШИЛА: Затвердити розпорядження міського голови № 69 від 16.07.2015 
року  «Про внесення змін до міського бюджету» (додається).

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За»- 18

      

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 678



                            від 06 серпня 2015 року
Про надання дозволу на розроблення проектів
землеустрою з метою передачів користування
на умовах оренди 

        Розглянувши заяви громадян,  відповідні документи,  керуючись ст.  ст. 
12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 
20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада 
ВИРІШИЛА:  
1. Надати дозвіл  на розроблення проектів   землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі в користування на умовах оренди:
- для  розміщення та експлуатації основних, підсобних  і  допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості   орієнтовною   площею   0,25  га,  що  знаходиться  за 
адресою: м. Олевськ, вул. Герцена, 13;

- для   будівництва  та  обслуговування   будівель  торгівлі  орієнтовною 
площею   0,10  га,  що  знаходиться  за  адресою:  м.  Олевськ,  вул. 
Герцена,13;

2. Громдянам  проекти  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок 
погоджений у  встановленому законодавством порядку подати на чергову 
сесію міської ради.

3. ДП ПМК-156 ВАТ «Житомирводбуд»    внести  зміни до Державного акту 
на право постійного користування землею загальною площею 4.1331  га по 
вул.  Герцена, 13 виданного  16.11.2001 року серія  І-ЖТ   № 002145.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 
земельних питань.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За»- 18

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 676



                            від 06 серпня 2015 року
Про надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок для  передачі безоплатно 
у власність для будівництва і обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) та для ведення
садівництва

          Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) та для ведення садівництва, керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 
116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада
ВИРІШИЛА: 

1. Надати громадянам,  згідно  додатку,  дозвіл   на  розроблення  проектів 
землеустрою  щодо  відведення  земельних   ділянок  з  метою  передачі  у 
власність  за рахунок земель запасу міста землі житлової та громадської 
забудови   для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку, 
господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  та  для  ведення 
садівництва.
2. Громадянам, згідно додатку,  проекти  землеустрою щодо відведення 
земельних  ділянок,  цільове  призначення  яких  для  будівництва  і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для 
ведення  садівництва,  погоджені  в  установленому  законом  порядку,  в 
місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської 
ради.   
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
із земельних питань  та заступника міського голови Мельника С. В.

Міський голова А. В. Повар
Голосували «За»- 18

Додаток
до рішення  № 676 п’ятдесят третьої  сесії  міської ради  VІ 
скликання від  06.08. 2015 р. «Про надання дозволу 
громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянки  з метою передачі безоплатно у 
власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового 
будинку,  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  та  для 
ведення садівництва»

СПИСОК
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для

будівництва і обслуговування житлового будинку, будівель і споруд (присадибна ділянка)



№
п/
п

Прізвище, ім’я по 
батькові

Місце проживання Адреса земельної ділянки
Загальна 
площа 
 га

Для 
будівниц
тва і 
обслугов
ування 
жилого 
будинку 
га

Для 
ведення
садівниц
тва      

га

Для 
будівницт
ва та 
обслугову
вання 
гаража

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Особа, 1 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 1

0,12 0,10 0,02

2 Особа, 2 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 2

0,10 0,10

3 Особа, 3 м. Олевськ м. Олевськ
вул. Адреса, 3

0,10 0,10

Заступник міського голови С.В.Мельник

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

П’ятдесят третя сесія ради  VІ скликання



Р І Ш Е Н Н Я № 680

                            від 06 серпня 2015 року
Про створення органу самоорганізації 
населення вуличного комітету 
«Ковпака-Олевськ» в м. Олевськ

Розглянувши заяву ініціативної групи жителів вулиці Ковпака,  надані 
документи, керуючись ст. 14 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  Законом  України  „Про  органи  самоорганізації  населення”, 
частиною 16 розділу ІV Статуту територіальної громади м. Олевськ, міська 
рада
ВИРІШИЛА:
1. Дати  дозвіл  на  створення   органу  самоорганізації  населення  «Ковпака-

Олевськ»  м. Олевськ.

2. Доручити  виконкому  міської  ради  організацію  необхідних  заходів  і 
підготовку документів для легалізації органу самоорганізації населення.

Міський голова                                                                 А.В. Повар

Голосували «За»- 18
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