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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н НЯ  № 176 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

від 04 серпня 2016 року  

 

Про внесення змін 

до міського бюджету на 2016 рік 

 

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. 67, 69, 71, 77, 88 Бюджетного 

кодексу України,  враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань планування, бюджету та комунальної влансості, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення третьої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 25.12.2015 року №45, п’ятої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 02.03.2016 року №77, сьомої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 13.05.2016 року №122, восьмої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 07.06.2016 року №141, десятої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 11.07.2016 року № 154 «Про внесення змін до міського 

бюджету», а саме: 

1.1. У пункті 1 цифри 17463900,00 грн., 1683500,00 грн., 628900,00 грн. 

замінити відповідно цифрами 18466200,00 грн., 17830300,00 грн., 635900,00 

грн. 

1.2. У пункті 2 цифри 18703330,00 грн., 12663319,00 грн., 6040011,00 грн. в 

тому числі бюджет розвитку 5466041,00 грн. замінити відповідно цифрами 

19705630,00 грн., 12784561,59 грн., 6921068,41 грн. в тому числі бюджет 

розвитку 6351628,41 грн. 

2. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 

886932,41 грн. 

3. Джерелом покриття визначити надходження коштів із загального 

фонду до спеціального фонду в сумі 886932,41 грн. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом 

фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. та постійну 

комісію з питань планування, бюджету та комунальної власності. 



5. Додатки 1,2,3 викласти у новій редакції враховуючи зміни зазначені у 

цьому рішенні. 

Міський голова       О.В. Омельчук 

ІНФОРМАЦІЯ 

про внесення змін до міського бюджету 

 

Надходження загального фонду – 995300,00 грн., 

з них:  

- єдиний податок – 303900,00 грн. 

- плата за землю – 35100,00 грн. 

- податок на майно – 47100,00 грн. 

- акцизний податок – 602500,00 грн. 

- інші адмін. послуги – 4900,00 грн. 

- туристичний збір – 1500,00 грн. 

- податок на прибуток  комунальних  підприємств – 300,00 грн. 

Спеціальний фонд – 7000,00 грн. 

(Надходження від пайової участі населення) 

ВИДАТКИ – 1002300,00 грн. 

Органи місцевого самоврядування КТКВК 010116 – 36000,00 грн. 

з них: 

- заробітна плата КЕКВ 2111 – 30000,00 грн. 

- нарахування на заробітну плату КЕКВ 2120 – 6000,00 грн. 

Заходи КТКВК 110502 – 20000,00 грн. 

Святкування Дня Незалежності України КЕКВ 2210 – 20000,00 грн. 
- банер з Днем Незалежності  

- банери для сцени 

- ювілейні медалі 

- футляри 

- буклети 

- тканина для прапора 25 м 

- прапор України 

- тризуби 

- ювілейні таблички 

- посвідчення 

- чашки 

- блокноти 

- ручки 

- прапорці 

- магніти 

Благоустрій  КТКВК 100203 – 53379,00 грн., з них:  

Влаштування тротуару до містка через річку Уборть в районі Будинку 

культури КЕКВ 2240 – 33973,00 грн. 

Придбання запчастин до спецтехніки: піскорозкидача (рума) КЕКВ 2210 – 

19406,00 грн. 

Видатки на проведення робіт пов’язаних з будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг КТКВК 

170703 – 891492,41 грн., з них:  

 

Капітальний ремонт пров. Шевченка КЕКВ 3132 – 97140,00 грн. 



Капітальний ремонт вул. Покальчука КЕКВ 3132 – 794352,41 грн. 

 

Передача іншої субвенції у районний бюджет КТКВК 250380 – 1428,59 

грн. 

Необхідно внести зміни  у рішення десятої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  у придбанні медичного обладнання, а саме: 

 

1. Олевський районний центр первинної медико-санітарної допомоги (для 

амбулаторії м. Олевськ) в сумі – 10728,59 грн.  

Придбання набору діагностичного BASIC-SET Combilight C10|T16: 

офтальмоскоп і отскоп в сумі 4653,59 грн. (КЕКВ 2620) та ваги ТВІ-200 

з ростомітром в сумі 6075,00 грн. (КЕКВ3220) 

- зменшити видатки КЕКВ 3220  в сумі – 6925,00 грн. 

- збільшити видатки КЕКВ 2620 в сумі  – 4653,59 грн. 

 

Олевська районна центральна лікарня – 10600,00 грн. 

1) придбання відсмоктувача хірургічного ОХ–10 в сумі 2650,00 грн. 

(КЕКВ 2620) 

2) стерилізатора повітряного ТП – 40 в сумі 7950,00 грн. (КЕКВ) 3220. 

- збільшити видатки по КЕКВ 3220 в сумі – 1050,00 грн. 

- збільшити видатки по КЕКВ 3220 в сумі – 2650,00 грн. 

 

Дошкільні заклади освіти КТКВК 070101: 

- зменшити видатки по КЕКВ 3110 – 4560,00 грн. 

- збільшити видатки по КЕКВ 2210 – 4560,00грн.(придбання бензопили). 

 

 

Заввідділом фінансово- 

господарської діяльності міської ради      В.В. Дорош 

 

 

 

 

Голосували «За» - 18 
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Р І Ш Е Н НЯ  № 177 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 року  

 

Про добровільне об’єднання  

територіальних громад  

 

 Відповідно до статей  2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Об’єднатися з територіальними громадами смт. Дружба, смт. Діброва 

Дружбівської селищної ради, смт. Новоозерянка, с.Озеряни, с.Рудня-

Озерянська Новоозерянської селищної ради, с. Калинівка, с.Ліски, с.Бацеве 

Калинівської 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. 

Копище, с. Майдан-Копищенський Копищенської сільської ради, с.Лопатичі 

Лопатицької сільської ради, с.Майдан, с.Джерело, с.Сарнівка Майданської 

сільської ради, с.Покровське, с.Михайлівка, с.Млинок, с.Будки Покровської 

сільської ради, с.Рудня-Бистра, с.Корощине, 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-Перганська Хочинської 

сільської ради, с.Юрове Юрівської сільської ради в Олевську територіальну 

громаду з центром у місті Олевськ. 



2. Повноваження міської ради, міського голови припинити з моменту 

набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, 

головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного 

об’єднання. 

3. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської ради 

визначити Олевську міську раду, утворену внаслідок добровільного 

об’єднання. 

 

 

Міський голова                                             О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» - 17 

«Проти» - 1 
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Р І Ш Е Н НЯ  № 178 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 року  

 

Про присвоєння звання 

Почесний громадянин м.Олевськ 

 

Виконуючи Закон України «Про правовий статус та вшанування 

пам’яті борців за незалежність України у XX столітті»,  указів Президента 

України від 12 червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13 жовтня 2015 

року № 580 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 – 2020 роки», постанови Верховної Ради України від 02 

лютого 2016 року  № 971-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 

2016 році», враховуючи, що вперше урочисто відзначається на державному 

рівні така пам’ятна дата, як 75 років з часу формування «Поліської Січі» 

Тараса Бульби-Боровця (1941).  

За патріотизм, відданість Україні, вклад в історію міста Олевськ та 

особистий внесок  у творення Української держави, присвоїти звання 

почесний громадянин м. Олевськ, громадсько-політичному і військовому 

діячу, засновнику УПА «Поліська Січ» – Боровцю Тарасу Дмитровичу, без 

внесення змін у п.п. 1.5, 4.2. до Положення про присвоєння звання 

«Почесний громадянин м. Олевськ», враховуючи рекомендації спільного 

засідання постійної комісії міської ради з соціальний та гуманітарних питань 

та комісії по  визначенню кандидатів на присвоєння звання «Почесний 

громадянин м. Олевськ», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Присвоїти звання Почесний громадянин м.Олевськ – Боровцю Тарасу 

Дмитровичу – засновнику УПА «Поліська Січ». 

(посмертно). 

2. Секретарю Олевської міської ради Біленець Н.І.  передати посвідчення та 

медаль до Олевського народного краєзнавчого музею. 

     Міський голова      О.В. Омельчук 

Голосували «За» - 14+голос голови 

«Утримались» - 5 

 



                                                            
УКРАЇНА 
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Р І Ш Е Н НЯ  № 179 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 року  

     

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, 

ведення садівництва 

 

 Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації 

із землеустрою для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарськихбудівель і споруд та ведення садівництва, на підставі ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55 Закону 

України «Про землеустрій», ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного 

кодексу України,  враховуючи висновок постійної комісії міської ради з 

питань земельних відносин, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянам, згідно додатку, технічну документацію із 

землеустрою 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. Зобов’язати громадян, згідно додатку, зареєструвати право власності на 

земельну ділянку. 

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію із 

земельних питань та заступника міського голови Бідюк В.В. 

 

 

 

Міський голова     О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» - 18 

 

 



 
 

Додаток 

до рішення 12 сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 04.08. 2016 року  № 179  «Про 

затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності на земельнуділянку 

для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд та 

ведення садівництва» 

 

СПИСОК 
громадян, яким надаються у власністьземельні ділянки щодовстановлення   

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарськихбудівель і споруд та веденняса дівництва 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

 

 
Місцепроживання 

 

 

 
Адреса 

земельноїділянки 

 

 

Загальна
площа, 

га 

 

 

 

Для 
будівн

ицтва і 

обслуг
овуван

ня 

жилого 
будинк

у, га 

 

 

Для 
веденн

яіндив

ідуаль
ного 

садівн

ицтва,     
га 

Для 

будівн

ицтва 
та 

обслуг

овуван
ня 

гаража 

Кадастровий номер 

земельноїділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Особа, 1 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 3 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 3 

 0,125 0,10 0,025  1824455100:01:031:0083 

1824455100:01:031:0084 

 

2. Особа, 2 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 22 кв. 2 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 17 

0,0729 0,0729   1824455100:02:029:0048 

 

3.  Особа, 3 м. Олевськ 

вул. Адреса,  17 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 17 

0,0785 0,0785   1824455100:01:022:0057 

4. Особа, 4 м. Олевськ 

вул. Адрсеа, 47 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 10 

0,1219 0,10 0,021

9 

 1824455100:01:037:0306 

1824455100:01:037:0307 

 

 

 

Заступник міського голови       В.В. Бідюк 
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Р І Ш Е Н НЯ  № 180 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

для будівництва і обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель і споруд,  

для ведення садівництва 
 

Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва, 

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», враховуючи 

висновок постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, міська 

рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Дати дозвіл громадянам, згідно додатку, на розроблення технічної 

документації із землеустрою для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва.              

2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, що є 

виконавцем робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку, розроблену і погоджену у встановленому 

законодавством порядку технічну документацію із землеустрою для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд,  для ведення садівництва подати на затвердження до Олевської  

міської ради. 

4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з 

питаньземельних відносин та заступника міськогоголови В.В. Бідюка. 

 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 
 



Додаток 

до рішення 12 сесії Олевьскої міської ради VІІ 

скликання від 04.08.2016 року № 180  «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою для будівництва і обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель і споруд, для ведення 

садівництва» 

 

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

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, для ведення садівництва» 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

 

 

Місцепроживання 

 

 

 

Адреса земельноїділянки 

 

 

Орієнтовна

площа, 

га 

 

Для 

будівниц

тва і 

обслугов

ування 

жилого 

будинку, 

га 

Для 

ведення 

садівни

цтва,  

га 

 

Для 

будівни

цтва та 

обслуго

вування 

гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особа, 1 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 41 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 41 

0,1298  0,10  0,0298  

2 Особа, 2 м. Олевськ, 

вул. Адреса, 43 кв. 5,  

м. Олевськ, 

пров. Адреса, 8 

м. Олевськ, пров. Адреса, 8   0,0632 0,0632   

3 Особа, 3 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 30 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 30 

0,0731 0,0731   

4 Особа, 4 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 27 

м. Олевськ,  

пров. Адреса, 8 

0,1213 0,10 0,0213  

5 Особа, 5 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 31,кв. 1 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 31,кв. 1  

0,08 0,08   

6 Особа, 6 м. Олевськ, 

пров. Адреса, 6 

м. Олевськ, 

пров. Адреса, 6  

0,20 0,10 0,10  

7 Особа, 7 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 19 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 19 

0,155 0,10 0,055  

8 Особа, 8 м. Олевськ 

пров. Адреса, 8 кв. 1 

м. Олевськ 

пров. Адреса, 8, кв. 1 

0,15 0,10 0,05  

 

 

Заступник міськогоголови      В.В. Бідюк 

 

 

 

 

Голосували «За» - 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 181 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 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), для ведення садівництва 

та для будівництва індивідуального гаража 

 

          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), для ведення садівництва та для будівництва 

індивідуального гаража, 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», враховуючи 

висновок постійної комісії з питань земельних відносин,  міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл громадянам, згідно додатку,  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), для ведення 

садівництва та для будівництва індивідуального гаража. 

2. Громадянам, згідно додатку, звернутися до суб’єкта господарювання, 

що є виконавцем робіт по виготовленню проектів із землеустрою. 

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, цільове призначення яких для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

для ведення садівництва та для будівництва індивідуального гаража, 

погоджені в установленому законом порядку, в місячний термін  

подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.    



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

із земельних питань  та заступника міського голови Бідюка В.В. 

 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 
 

 

Додаток 

до рішення 12 сесії міської ради  VІІ скликання від 

04.08.2016 №  181 «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), для ведення 

садівництва та для будівництва індивідуального гаража» 

 

СПИСОК 
громадян, якимнаданодозвіл на розроблення    проекту землеустроющодовідведенняземельноїділянкибезоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, будівель і споруд (присадиб наділянка), для ведення садівництва та для будівництва 
індивідуального гаража 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місцепроживання 

 

 

 

Адреса земельноїділянки 

 

 

Орієнтовн

аплоща 

 га 

 

Для 

будівни

цтва і 

обслуго

вування 

жилого 

будинку 

га 

Для  

ведення 

садівниц

тва 

 

 

га 

 

Для 

будівниц

тва та 

обслугов

ування 

гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особа, 1 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 20 кв. 15 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 3 
0,12 0,10 0,02  

2. Особа, 2 м. Олевськ 

вул. Адреса, 42 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 11 
0,12 0,10 0,02  

3. Особа, 3 м. Олевськ 

вул. Адреса, 61 

м. Олевськ 

вул. Адреса, 7 
0,12 0,10 0,02  

4. Особа, 4 м. Олевськ 

пров. Адреса, 8 

м. Олевськ 

пров. Адреса, 8 
0,12  0,12  

5. Особа, 5 м. Олевськ 

вул. Адреса, 78 

м. Олевськ 

вул. Адреса (гараж № 10) 
0,0024   0,0024 

 

 

 

Заступник міськогоголови     В.В. Бідюк 

 

 

Голосували «За» - 18 
 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 182 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 року  

 

Про надання дозволу на розроблення                                                                       

проекту землеустрою щодо відведення                                                         

земельної ділянки з метою передачі в                                                                      

оренду для обслуговування будівель торгівлі 

 

     Розглянувши заяву Особи, 1, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 

63-а,  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»,  враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин,   міська рада  

ВИРІШИЛА:    

1. Надати дозвіл громадянину Особі, 1 на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в оренду для 

обслуговування будівель торгівлі за адресою: м. Олевськ, пров. 

Московський, 11-а орієнтовною площею 0,154 га та за адресою: м. 

Олевськ, пров. Московський, 11-б орієнтовною площею 0,09 га. 

2. Гр. звернутися до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт по 

виготовленню проекту із землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянок з метою передачі в оренду для обслуговування будівель торгівлі. 

3. Гр. проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою 

передачі в користування на умовах оренди погоджений у встановленому 

законодавством порядку подати на чергову сесію міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бідюка В.В. та на постійну комісію міської ради із питань 

земельних відносин. 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» - 18 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 183 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 року  
 

Про затвердження проекту із землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки у власність  

для будівництва і обслуговування багатоквартирного  

житлового будинку ОСББ «Олевськ Орхідея»  

 

 

Розглянувши заяву голови ОСББ «Олевськ Орхідея» Сайка Василя 

Олексійовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, подані документи, керуючись ст. ст. 12, 42, 

116, 118, 122, 123, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 

державний земельний кадастр», ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії міської 

ради з питань земельних відносин, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Олевськ Орхідея» у 

власність для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку, яка знаходиться за адресою: місто Олевськ, вулиця Промислова, 78  

Житомирської області.  

2. Передати Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Олевськ 

Орхідея» земельну ділянку (кадастровий номер 1824455100:01:039:0019) 

площею 0,23 га безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку в м. Олевськ по вул. Промисловій, 78 

Житомирської області.  

3. Об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Олевськ Орхідея» 

виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст.91 

Земельного кодексу України.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бідюка В.В. та на постійну комісію міської ради з питань земельних 

відносин.  

Міський голова      О.В. Омельчук 

Голосували «За» - 18 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 184 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 року  
 

Про затвердження проектів землеустрою щодо  

відведення земельних ділянок для передачі  

в користування на умовах оренди 

 

 Розглянувши заяви громадян, проекти землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, щодо відведення земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі,  керуючись ст. ст. 12, 93, 95, 96, 120, 

123,124, 186 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії із питань земельних 

відносин, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, з метою передачі в 

користування на умовах оренди із земель запасу Олевської міської  ради в м. 

Олевськ загальною площею 0,26 га за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 116, 

кадастровий номер 1824455100:02:006:1007. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 

дорожнього господарства, з метою передачі в користування на умовах  

оренди із земель запасу Олевської міської  ради в м. Олевськ загальною  

площею 0,20 га за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 116, кадастровий номер 

1824455100:02:006:0013. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, з метою передачі в 

користування на умовах оренди із земель запасу Олевської міської  ради в м. 

Олевськ загальною площею 0,0051 га за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 3 

кадастровий номер 1824455100:02:027:0021. 



4. Громадянам в місячний термін заключити договори оренди земельних 

ділянок терміном на п’ять років. 

6. Встановити орендну плату в розмірі: 

-  10 % від нормативно-грошової вартості земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі; 

- 3 % від нормативно-грошової вартості земельної ділянки земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства та  для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бідюка В.В. та на постійну комісію міської ради із питань земельних 

відносин. 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 185 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 року  

 

Про  надання  дозволу    на     

виготовлення  звіту про експертно - 

грошову оцінку земельної  ділянки  

 

              Розглянувши заяву гр. Особи, 1, проживає в м. Олевськ по вул. 

Адреса, 7 про надання дозволу на викуп земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду, керуючись  ст. 

ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Указом Президента України 

«Про продаж земель несільського господарського призначення» від  

19.01.1999 року, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», ст. 33 Закону України «Про оренду землі»,  

враховуючи рекомендації постійної комісії із питань земельних відносин,  

міська рада 

  ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл  на  виготовлення звіту з експертно-грошової оцінки 

земельної ділянки несільськогосподарського  призначення  площею 0,1329 

га, яка надана в користування  на  умовах  оренди за адресою: м. Олевськ, 

пров. Адреса, 1 кадастровий номер 1824455100:02:002:0018. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Бідюка В.В. та постійну  комісію з питань земельних 

відносин. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» - 18 

 

 

 

 



                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 186 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 року  
 

Про надання згоди на забудову земельної  

ділянки,  яка перебуває у постійному  

користуванні  ПрАТ «Побутпослуги» 

 

   Розглянувши лист керівника ПрАТ «Побутпослуги» Пилипчука Віктора 

Івановича про надання  згоди на забудову земельної ділянки фізичній особі 

Шейко Ірині Миколаївні спільно з постійним землекористувачем ПрАТ 

«Побутпослуги» на підставі державного акту на право постійного користування 

землею серії І-ЖТ № 002029 площею 0,1355 га по вул. Привокзальній, 8 від 

27.12.2001 року, керуючись статтями 12 та 95 Земельного кодексу України, 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань земельних 

відносин, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду Шейко Ірині Миколаївні на забудову земельної ділянки, що 

знаходиться за адресою: вул. Привокзальна, 8, м. Олевськ,  Житомирської 

області. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бідюка В. В. та постійну комісію міської ради з питань земельних 

відносин. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          О. В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» - 17 

«Проти» - 1 

 

 

 



                                                  
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 187 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 року  
 

Про надання дозволу на  спеціальне  

використання природних ресурсів у 

межах територій природно -заповідного  

фонду місцевого значення 

 

Розглянувши лист Олевського ДП «Олевське лісове господарство», 

надані документи, керуючись п. 36 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 9-1 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України», враховуючи рекомендації постійної комісії 

міської ради з питань  житлово-комунального господарства, благоустрою, 

будівництва, архітектури, екології та транспорту, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Надати дозвіл ДП «Олевське лісове господарство» на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах територій природно – 

заповідного фонду місцевого значення, а саме: 

1.1.  Вид природокористування - суцільна санітарна рубка. 

      Олевське лісництво: 

- ботанічний заказник місцевого значення «Лиса гора» кв. 26. вид. 25 (1) 

площа 1.6 га обсяг використання – 336 м. куб.; 

- ботанічний заказник місцевого значення «Лиса гора» кв. 24. вид. 19 площа 

0.9 га обсяг використання – 131 м. куб.; 

- ботанічний заказник місцевого значення «Лиса гора» кв. 24. вид. 18 площа 

0.8 га обсяг використання – 176 м. куб.; 

- ботанічний заказник місцевого значення «Лиса гора» кв. 24. вид. 17 площа 

1.2 га обсяг використання – 248 м. куб.; 

- ботанічний заказник місцевого значення «Лиса гора» кв. 19. вид. 26 (1) 

площа 0.7 га обсяг використання – 113 м. куб.; 

- лісовий заказник місцевого значення «Олевський» кв.16. вид. 7(1) на площі 

1.8 га обсяг використання – 384 м. куб.; 



- лісовий заказник місцевого значення «Олевський» кв.16. вид. 7(2) на площі 

0.7 га обсяг використання – 175 м. куб.; 

- лісового заказника місцевого значення «Баньки» кв.22.вид. 36(1) на площі 

2.9 га обсяг використання – 632 м. куб. 

2. ДП «Олевське лісове господарство» провести лісовідновлення у 

встановлений чинним законодавством термін.    

3. Термін дії дозволу до 31.12.2016р.              

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. та на постійну комісію з питань будівництва, 

архітектури, благоустрою і охорони навколишнього середовища. 

   

       Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» - 17 

«Проти» - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 188 

ХІІ сесія        VІІ скликання 

 

від 04 серпня 2016 року  

 

Про безпеку дорожнього руху  

в м. Олевськ 

 

 

 Заслухавши інформацію депутата Олевської міської  ради Євдокимова 

Сергія Михайловича щодо збільшення кількості аварій на території м. Олевськ 

внаслідок недотримання учасниками дорожнього руху Правил дорожнього 

руху,  що призводить до збільшення кількості порушень на дорогах з 

трагічними наслідками, керуючись  Законом України «Про дорожній рух»,  

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про 

Правила дорожнього руху», ГОСТ ДСТУ 4100-2014, Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення безпеки 

дорожнього руху,  міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити обмеження руху в місті  40 км/год.   

2. Звернутись до Міністерства внутрішніх справ України та Головного 

управління національної поліції Житомирської області  про надання 

допомоги екіпажами національної поліції у дотриманні правил дорожнього 

руху в м.Олевськ. 

3. Проінформувати населення міста про обмеження руху автотранспорту в 

місті 40 км/год. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бідюка В.В. 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» - 18 

 


