
Зареєстровано членів виконкому - 17 

        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 173 

 

від 08 жовтня 2015 року 

 

Про погодження поточних 

індивідуально-технологічних 

нормативів використання питної води 

 

 

Розглянувши поточні індивідуально-технологічні нормативи 

використання питної води, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ: Погодити поточні індивідуально-технологічні нормативи 

використання питної води в м. Олевську. 

 

 

Міський голова        А.В. Повар 

 

 

Голосували «За» - 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 170 

 

від 08 жовтня 2015 року 

Про присвоєння  

юридичних адрес 

 

Розглянувши рішення  № 685  п’ятдесят четвертої сесії Олевської 

міської ради  VІ скликання від 10.09.2015 р. «Про надання дозволу 

громадянам на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок  з метою передачі безоплатно у власність для будівництва 

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

та для ведення садівництва», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Присвоїти юридичні адреси земельним ділянкам по вулиці 

Сонячній – Сонячна, 3-а та Сонячна, 5-а. 

 

 

 

 

 

Міський голова        А.В. Повар 

 

 

 

Голосували «За» - 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 166 

 

від 08 жовтня 2015 року 

 

Про розгляд заяви Особи_1  

щодо позбавлення батьківських  

прав Особи_2 відносно  

його малолітніх дітей  

 

 

 Розглянувши заяву Особи_1, проживає по вул. Адреса_1, акт 

обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей, надані 

документи, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: Перенести розгляд заяви Особи_1 щодо можливості 

позбавлення батьківських прав Особи_2 відносно його малолітніх дітей на 

наступне засідання виконавчого комітету. 

 

 

Міський голова                                                                   А. В. Повар 

 

 

 

 

Голосували «За» - 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 176 

 

від 08 жовтня 2015 року 

Про актуалізацію даних щодо осіб,  

які перебувають на квартирному обліку 

 

 

      Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

розглянувши заяви та відповідні документи гр. Особи_1, Особи_2, Особи_3, 

керуючись  ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

ст. 36, 45, 46 Житлового кодексу,  виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

1. Визнати Особу_1 заявником щодо взяття на квартирний облік, на 

підставі рішення № 55 від 19.04.2005 р. виконкому Олевської міської ради та 

внести зміни в склад сім'ї заявника: 

Особа_1 – заявник 

Особа_2 – дружина 

Особа_3 – син 

Особа_4 – син 

Внести сім'ю Особи_1 в списки на отримання житла до першочергової 

черги, як учасника антитерористичної операції.  

2. На підставі рішення № 78 від 05.05.2015р виконкому Олевської міської 

ради відмовити  Особі_2 у внесенні його сім'ї  до обліку в позачергову чергу 

громадян, що потребують поліпшення житлових умов, так як заявник не є 

власником згорілого будинку.  

3. На підставі рішення № 155 від 09.09.2015р виконкому Олевської 

міської ради відмовити Особі_4 у внесенні її сім'ї  до обліку в позачергову 

чергу громадян, що потребують поліпшення житлових умов, так як заявник 

не є власником згорілого будинку.  

4. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести відповідні зміни в 

облікову документацію. 

 

Міський голова                                                                   А. В. Повар 

Голосували «За» - 17 

 



        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 179 

від 08 жовтня 2015 року 

Про дозвіл на відкриття 

об’єктів торгівлі 

 

 Розглянувши заяву приватного підприємця Особи_1, проживає  по вул. 

Адреса_1, Особи_2, проживає по вул. Адреса_2, відповідні документи, 

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

виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл до 07.10.2016 р. приватному підприємцю Особі_1 на 

відкриття торгової точки для здійснення торгівлі продуктовими товарами, 

алкогольними напоями та тютюновими виробами у власному приміщенні 

площею 90.0 м.кв. за адресою: м. Олевськ вул. Адрсеа_1  з графіком 

роботи: понеділок - неділя з 0800 до 2200, без вихідних 

2. Надати дозвіл до 07.10.2016р. приватному підприємцю Особі_2 на 

відкриття торгової точки для здійснення торгівлі продуктовими товарами, 

у власних приміщеннях площею 3.0 м.кв. за адресою: площа Соборна, 

вулиці  Свято-Миколаївська, Київська, Герцена в м. Олевську  з графіком 

роботи: понеділок - неділя з 0800 до 0100, без вихідних 

3. ПП забезпечити інформування споживачів про роздрібні ціни в грошовій 

одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках товарів, 

які оформляються відповідно до Інструкції про порядок позначення 

роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах 

роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства, затвердженої 

наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 

від 04.01.97 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.01.97 за 

N 4/1808. 

4. Зобов’язати ПП забезпечити прилеглі до торгових точок території  

належним освітленням і двома урнами для сміття та облаштувати 

контейнер для зберігання твердих побутових відходів. 

5.  Попередити ПП про відповідальність за порушення Правил благоустрою 

міста. 

 

Міський голова        А.В. Повар 

Голосували «За» - 17 

 



        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 182 

від 08 жовтня 2015 року 
 

Про розгляд  звернення  

ОСББ «Первоцвіт» 

 

 Розглянувши колективну заяву об’єднання співвласників 

багатоповерхового будинку  по вул. Київській, 6-а в м. Олевську 

«Первоцвіт», керуючись ст. 30, ст. 38  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

1. Надати дозвіл ОСББ «Первоцвіт» на встановлення капітального паркану та 

воріт на межі земельних ділянок багатоповерхового житлового будинку по 

вул. Київській, 16-а та кафе «Аль-Марин», розташованому за адресою: м. 

Олевськ, вул. Київська, 16-в. 

2. Передбачити кошти із місцевого бюджету на співфінансування по 

спорудженню капітального паркану за вищевказаною адресою.  

 

 

 

 

Міський голова        А.В. Повар 

Голосували «За» - 17 

 

 

 

 

 

 



 

        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 181 

від 08 жовтня 2015 року 

                                                                                

Про надання дозволу на зрізання 

аварійних зелених насаджень 

 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

розглянувши заяви громадян Особи_1, проживає по вул. Адреса_1, Особи_2, 

проживає по  вул. Адреса_2, звернення релігійної громади Свято-

Преображенської парафії м. Олевська, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п. 10 Постанови Кабінету Міністрів 

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

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

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Дати дозвіл на зрізання аварійних зелених насаджень: 

- на присадибній ділянці житлового будинку в межах лінії електропередач 

по вул. Першотравневій, 1; 

- трьох стиглих дерев вільхи в межах лінії електропередач на земельній 

ділянці по вул. Лісовій, 18 виділеній під забудову житлового будинку;  

- по вул. Київській на зрізання трьох дерев тополі в межах ділянки 

забудови православного храму.  

2. Заявникам забезпечити техніку безпеки під час виконання робіт по 

зрізанню аварійних дерев. 

 

 

Міський голова        А.В. Повар 

 

 

Голосували «За» - 17 

 

 

 

 

 



 

        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 174 

 

від 08 жовтня 2015 року 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

поліпшення житлових умов 

 

          Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Особи_1, яка проживає 

по вул. Адреса_1, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 36, ст. 45 Житлового кодексу, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік  Особу_1 та її сім’ю, що складається з п’яти 

чоловік: 

1. Особа_ 1     – 1983 р.н.  –  заявник; 

2. Особа_2      – 1981 р.н.   – чоловік; 

3. Особа_3       – 2000 р.н.   – дочка; 

4. Особа_ 4      – 2010 р.н.   – син; 

5. Особа_5       – 2012 р.н.   – дочка; 

6. Особа_6       – 2014 р.н.   – син. 

 

2.  Сім'ю Особи_1 внести в списки на отримання житла до першочергової 

черги, як багатодітну сім'ю. 

 

 

 

Міський голова                                                                   А. В. Повар 

 

 

 

Голосували «За» - 17 

 

 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 177 

 

від 08 жовтня 2015 року 

Про формування  

житлового фонду соціального  

призначення в м. Олевську  

 

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

керуючись ст. 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про житловий фонд соціального призначення», 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.07. 2008 № 682 «Деякі 

питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального 

призначення», з метою забезпечення реалізації державної політики з питань 

формування і утримання житлового фонду соціального призначення та 

забезпечення конституційного права соціально незахищених верств 

населення м. Олевська на отримання житла, виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: Погодити зарахування до житлового фонду соціального 

призначення житлові квартири по вул. І. Франка, 1, які будуть передані 

Олевській міській раді після введення їх в експлуатацію.  

 

 

Міський голова        А.В. Повар 

 

 

 

 

 

Голосували «За» - 17 

 

 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 178 

від 08 жовтня 2015 року 

Про розгляд позовних заяв  

громадян міста до Олевської  

міської ради 

 

     Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

розглянувши  позовні заяви до Олевської міської ради Особи_1 про 

встановлення факту родинних відносин, Особи_2 про встановлення факту 

родинних відносин, Олевської райспоживспілки про скасування свідоцтва на 

право власності на земельну ділянку, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

 ВИРІШИВ: Звернутись до Олевського районного суду щодо розгляду 

позовних заяв без участі міської ради.  

 

 

Міський голова                                                                      А.В. Повар 

 

Голосували «За» - 17 
 

 

 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 175 

від 08 жовтня 2015 року 

Про взяття громадян  

на соціальний квартирний  

облік  

 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

розглянувши заяву Особи_1, проживає по вул. Адреса_1 м. Олевськ, 

керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні, Законом України “Про житловий фонд соціального призначення”, 

ст. 40 Житлового кодексу, Постановою № 4 виконкому Житомирської 

обласної ради  народних депутатів «Про ведення обліку громадян, які 

потребують поліпшення жилих приміщень в області»,    виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  1. Відмовити громадянці Особі_1 у взятті  на соціальний 

квартирний облік її сім'ї, в зв’язку із  достатньою мінімальною 

забезпеченістю житловою площею за місцем проживання у  м. Олевську по  

вул. Адреса_1. 

 

 

Міський голова                                                                   А. В. Повар 

 

Голосували «За» - 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 172 

від 08 жовтня 2015 року 

 

Про надання дозволу  

на розміщення тимчасової 

споруди 

 

Розглянувши заяву ФОП Особи_1, проживає по вул. Адреса_1, надані 

документи, 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. Надати дозвіл ФОП Особі_1 на розміщення тимчасової споруди по вулиці 

Адреса_2 в межах території належної їм земельної ділянки.  

2. ФОП Особі_1 : 

 -  виготовити паспорт прив’язки; 

- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська та Порядку розміщення  

тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності в м. 

Олевськ; 

- забезпечити облаштування прилеглої території урнами та квітниками; 

-  здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасових споруд. 

3. У разі невиконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, фізична особа-

підприємець позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

 

 

 

Міський голова        А.В. Повар 

 

 

Голосували «За» - 17 

 

 

 

 

 



      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 180 

від 08 жовтня 2015 року 

 

 

Про затвердження розпоряджень 

міського голови 

 

 

Розглянувши розпорядження, що видавалися міським головою у 

зв’язку з виробничою необхідністю, у період між виконкомами, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

Затвердити розпорядження міського голови: 

-  № 97 від 21.09.2015 року «Про дозвіл на продовження діяльності 

торгової точки»; 

- № 98-а від 02.10.2015 року «Про нагородження до Дня працівника освіти 

та Дня усиновлення»; 

- № 98-б від 02.10.2015 року «Про відзначення» 

  

 

 

Міський голова       А.В. Повар   
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 167 

від 08 жовтня 2015 року 

Про надання матеріальної 

допомоги громадянам міста 

  

Розглянувши заяви громадян, надані документи, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати матеріальну допомогу:  

1.1. Особі_1. на лікування в сумі – 500,00 грн.; 

1.2. Особі_2 на лікування в сумі – 1000,00 грн.; 

1.3. Особі_3 у зв’язку з пожежею в сумі – 1000,00 грн.; 

1.4. Особі_4  на лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.5. Особі_5 у зв’язку з пожежею будинку в сумі – 500,00 грн.; 

1.6. Особі_6 на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.7. Особі_7 на лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.8. Особі_8 на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.9. Особі_9 у зв’язку з участю в антитерористичній операції на сході 

України в сумі 500,00 грн.; 

1.10. Особі_10 у зв’язку з участю в антитерористичній операції на сході 

України  в сумі 500,00 грн.; 

1.11. Особі_11 у зв’язку з участю в антитерористичній операції на сході 

України чоловіка Рубанського А.К. в сумі 500,00 грн. 
2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош 
В.В. виділити кошти з міського бюджету в межах кошторисних призначень 
на 2015 рік. 
 

         Міський голова     А.В. Повар  
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 171 

від 08 жовтня 2015 року 

 

Про надання дозволу на будівництво,  

добудову та перебудову житлових  

будинків, господарських будівель  

та споруд  

 

 Розглянувши заяви громадян, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Особі_1 на реконструкцію пункту технічного 

обслуговування автомобілів з будівництвом будівлі для технічного огляду, 

підсобних приміщень та підведення фундаменту під існуючу будівлю по вул. 

Адреса_1. 

2. Особам на нове будівництво літньої кухні розміром 8,5м х 3м на власній 

присадибній ділянці по Адреса_2; 

3. Особі_3 на реконструкцію житлового будинку (добудова житлових та 

підсобних приміщень) розміром 8,5 м х 3,8 м на власній присадибній ділянці 

по вул. Адреса_3; 

4. Особі_4 на нове будівництво гаража розміром 6 м х 4 м та демонтаж 

пічного опалення на власній присадибній ділянці по вул. Адреса_4. 

5. Громадянам: 

- виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки; 

  - направити повідомлення до інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю у Житомирській області про початок виконання будівельних робіт. 

6. Громадянці Особі_1 виготовити проект реконструкції. 

 

 

Міський голова                             А.В. Повар 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 169 

від 08 жовтня 2015 року 

Про виконання вимог паспорту 

прив’язки  

         Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Особи_1, проживає по 

вул. Адреса_1 про виконання вимог паспорту прив’язки тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності, 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. Ввести в експлуатацію тимчасові споруди по вул. Адреса, згідно вимог 

паспортів прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності від 23.09.2015 року № 8  виданого Особі_1. 

2. Термін розміщення тимчасової  споруди для здійснення підприємницької 

діяльності по вулиці Щорса - 5 (п'ять) років з дня введення в експлуатацію. 

 

3.  ФОП: 

- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ та Порядку розміщення        

тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності в м. 

Олевськ; 

- забезпечити облаштування прилеглої території урнами біля тимчасової 

споруди; 

- здійснювати прибирання прилеглої до тимчасових споруд території. 

 

4. У разі невиконання вимог, зазначених в п. 3 цього рішення, фізичні особи- 

підприємці позбавляються дозволу на тимчасове  користування земельною 

ділянкою, відповідно до договору особового строкового сервітуту. 

 

Міський голова        А.В. Повар 
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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

     

РІШЕННЯ  № 168 

від 08 жовтня 2015 року 

Про надання дозволу  

на збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяви громадян,  надані документи, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  Надати дозвіл на збір вихідних даних на підключення до 

централізованого водопостачання та водовідведення: 

1.1. Особі_1 по вул. Адреса_ 1 

1.2. Особі_2 по вул. Адреса_2; 

1.3. Особі_3 по вул. Адреса_3; 

1.4. Особі_4 по вул. Адреса_4; 

1.5. Особі_5по вул. Адреса_ 5; 

1.6. Особі_6 по вул. Адреса_6; 

1.7. Особі_7 по вул. Адреса_7; 

1.8. Особі_8 по Адреса; 

1.9. Особі_9 по вул. Адреса_9; 

1.10. Особі_10 по вул. Адреса_10; 

1.11. Жителям вулиці Горького. 

 

 

 

Міський голова      А.В. Повар 
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