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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  № 150 

від 31 серпня  2016 року 

 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста 

Розглянувши заяви громадян щодо надання матеріальної допомоги на 

лікування,  Особи, 1 про надання матеріальної допомоги на поховання сина 

який на день смерті ніде не працював, пенсії не отримував, на обліку в 

центрі зайнятості не перебував,  керуючись Постановою Кабінету Міністрів 

України № 99 від 31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», керуючись ст. 

28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком 

міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Надати матеріальну допомогу: 

1.1. Осоьі, 1 на лікування в сумі 2000,00 грн.; 

1.2. Особі, 2  на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.3. Особі, 3 у зв’язку з тяжким матеріальним становищем в сумі 

1000,00 грн.; 

1.4. Особі, 4  на лікування в сумі 2000,00 грн.; 

1.5. Особі, 5 на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.6. Особі, 6 на лікування дитини в сумі 1000,00 грн.; 

1.7. Особі, 7 на лікування в сумі 2000,00 грн.; 

1.8. Особі, 8 на лікування дочки в сумі 500,00 грн.; 

1.9. Особі, 9  на лікування в сумі 1500,00 грн.; 

1.10. Особі, 10 на лікування в сумі 2000,00 грн.; 

1.11. Особі, 11  на лікування в сумі 2000,00 грн.; 

1.12. Особі, 12  на лікування в сумі 2000,00 грн.; 

1.13. Особі, 13  на лікування в сумі 1000,00 грн.; 

1.14. Особі, 14  на ремонт даху в сумі 300,00 грн.; 

1.15. Особі, 15 на поховання сина в сумі 300,00 грн. 

2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош 

В.В.  виділити кошти згідно кошторисних призначень в сумі 22600,00 

грн. (двадцять дві тисячі шістсот 00 коп.). 

Міський голова      О.В. Омельчук 



Голосували «За» -  19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 151 

від 31 серпня  2016 року 
 

Про присвоєння адресних  

номерів земельним ділянкам 

 

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

1, Особи, 2, проживає в м. Олевськ по вул. Адреса, 2, надані документи, 

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

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 1. Присвоїти адресні номери земельним ділянкам: 

- по вул. Ковпака – Ковпака, 28-а (кадастровий номер 

1824455100:01:032:0086), що належить на праві приватної власності 

Особі, 1. 

- по вул. Робітничій – Робітнича, 20 (кадастровий номер 

1824455100:01:037:0310), що належить на праві приватної власності 

Особі, 2. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  19 
 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 152 

від 31 серпня  2016 року 
 

Про надання дозволу 

на розміщення  

інформаційних стендів 

 

 Враховуючи необхідність розміщення інформаційних стендів на 

території міста, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Правилами благоустрою міста, виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл на розміщення інформаційних стендів по вул. Свято-

Миколаївській (біля магазину «Автозапчастини»), вул. Княгині Ольги 

(біля ліцею), по вул. Свято-Миколаївській (біля магазину «Все для Вас»), 

по вул. Свято-Воздвиженській (біля кафе «Старе місто»),  по вул. 

Володимирській (біля п’ятиповерхового будинку № 4), по вул. 

Привокзальній (біля будинку № 2-а), по вул. Київській (біля кафе 

«Водолій») відповідно до схеми. 

2. Встановлення стендів провести відповідно до норм чинного 

законодавства. 

3. Відповідальність, щодо збереження інформаційних стендів, покласти на 

бригаду благоустрою. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

Голосували «За» -  19 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 153 

від 31 серпня  2016 року 

 

Про надання дозволу 

на зрізання аварійних дерев 

в межах території міста 

 

 Розглянувши заяви Особи, 1, проживає вул. Адреса в м. Олевську,  

Особи, 2, проживає вул.  Адреса, 2 керуючись ст. 30 Закону України «Про 

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

України від 01 серпня 2006 року  № 1045, виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл Особі, 1 на зрізання аварійного стиглого дерева, яке росте в 

межах охоронної зони ліній електропередач 0.4 кВ. в межах 

прибудинкової території по вул. Адреса, 1. 

2. Надати дозвіл Особі, 2 на зрізання аварійного стиглого дерева, яке росте в 

межах охоронної зони ліній електропередач 10 кВ. біля прибудинкової 

території по вул. Адреса, 2. 

3. Заявникам провести зрізання дерев, залучивши аварійну бригаду 

Олевського РЕМ, забезпечивши техніку безпеки під час виконання робіт. 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  19 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 154 

від 31 серпня  2016 року 

 

Про надання дозволу на  

встановлення тимчасової  

споруди 
 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В. 

щодо необхідності влаштування тимчасових споруд по вул. Київській для 

торгівлі населенням сільськогосподарської продукції власного виробництва, 

в зв’язку з відсутністю даних торгових місць на Олевському кооперативному 

ринку, враховуючи проведення робіт по розширенню дороги вулиці 

Київської в м. Олевську, 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. Призупинити дію паспорту прив’язки на групу тимчасових споруд для 

впровадження підприємницької діяльності по вул. Київській (заявник 

Бородавкін В.О., реєстраційний номер 13). 

2. Надати дозвіл Бородавкіну В.О. на розміщення тимчасових споруд 

(навісів) для  впровадження підприємницької діяльності на земельній 

ділянці між будівлями по вул. Київській, 14 та Київській,16, схема 

додається. 

3. Термін розміщення  тимчасової споруди для  впровадження 

підприємницької діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в 

експлуатацію. 

4.  Виконавцю робіт Бородавкіну В.О.: 

-   виготовити паспорт прив’язки; 

-   у місячний термін заключити договір особистого строкового сервітуту 

для розміщення тимчасової споруди; 

- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська та Порядку 

розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності в м. Олевськ; 



- забезпечити облаштування прилеглої території урнами для сміття; 

-  здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасових споруд. 

5. У разі невиконання вимог зазначених в п. 4 даного рішення, виконавець 

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасових споруд. 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» -  18 

«Утримались» - 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 155 

від 31 серпня  2016 року 
 

Про розгляд звернення  

ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ». 

 

 

 Розглянувши звернення директора ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ» Станко 

П.О. щодо сприяння розвитку оптоволоконної мережі інтернет в 

комунальних багатоповерхових будинках м. Олевська, керуючись ст. 31 

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

ради  

 

ВИРІШИВ: Надати дозвіл ТОВ «АЙЕСПІ ЕНЕРДЖІ» на облаштування 

кабельного каналу інтернету в технічних поверхах комунальних 

багатоповерхових будинках в м. Олевську, попередньо погодивши схеми 

проходження кабельних мереж з власником (балансоутримувачем) 

комунального майна та іншими службами, мережі яких знаходяться в зоні 

проходження кабелів інтернету. 

 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

 

Голосували «За» -  19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 156 

від 31 серпня  2016 року 
 

Про надання дозволу на роздрібну 

торгівлю з лотків по вул. 

Привокзальна та Київська 

 

        Розглянувши заяви приватного підприємців, які здійснюють роздрібну 

торгівлю з лотків, керуючись ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням 31 сесії V скликання від 20.04.2010р. 

«Про затвердження Положення про торгівлю з лотків у м. Олевськ», 

рішенням виконкому № 225 від 15.09.2010р. «Про затвердження місць для 

роздрібної торгівлі в м. Олевськ», наказом Міністерства зовнішніх 

економічних зв'язків і торгівлі України від 8 липня 1996 р. N369 «Правила 

роботи дрібнороздрібної мережі», виконком міської ради  

 ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл на здійснення роздрібної торгівлі з лотків у відповідності 

до укладених договорів тимчасової оренди земельних ділянок в період з 

01.08.2016р. по 30.12.2016р. на відведеній території вулиці 

Привокзальна: 

1.1. Особі, 1 для торгівлі сільськогосподарською продукцією власного 

виробництва; 

1.2. Особі, 2 для торгівлі хлібо-булочними виробами. 

2. Приватним підприємцям додержуватись Порядку провадження 

торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування 

населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №  

833 від 15.06.2006 року,  Законів України «Про захист прав споживачів», 

«Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини». 

3. Попередити приватних підприємців про  заборону продажу 

продовольчих товарів, за відсутності умов для дотримання санітарних 

норм і правил, а також додержання температурних режимів, умов 

зберігання та продажу цих товарів. 

4. Приватним підприємцям укласти угоду на санітарну очистку 

відведеної  території вулиць Київської та Привокзальної з фізичною 

особою-підриємцем Бородавкіним В.О. 



5. Заступнику міського голови Бідюку В.В. укласти договори на 

тимчасову оренду земельних ділянок з приватними підприємцями.  

6. Контроль за надходженням коштів, у відповідності до укладених 

договорів, покласти на заввідділом фінансово-господарської  діяльності 

міської ради Дорош В.В. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови   Колбасюка В.В.                  

 

 

 

Міський голова                                                                      О. В. Омельчук 

 

                     Голосували «За» -  17 

Проти  - 1 

  Утримались - 1 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 157 

від 31 серпня  2016 року 
 

Про надання дозволу на  

розміщення реклами в м. Олевську 

 

 

 Розглянувши заяву та надані документи Особи, 1, керуючись ст. 30  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами 

благоустрою міста, рішенням  сьомої сесії  Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 13.05.2016 року № 126 «Про затвердження Положення про 

розміщення зовнішньої реклами на території м. Олевськ» , виконком міської 

ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Особі, 1 на розміщення 

рекламного щита на опорі лінії електропередач  по вул. Київській 

(Привокзальна площа) відповідно до схеми розташування, додається. 

2. Начальнику відділу містобудування та архітектури міської ради 

Пятницькому В.Б. укласти договір про тимчасове користування місцем 

розташування рекламного засобу. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури міської ради. 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  19 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 158 

від 31 серпня  2016 року 
 

Про надання дозволу  

на продовження 

діяльності торгової точки 

 

 Розглянувши заяву закритого акціонерного товариства «Житомирські 

ласощі», місцезнаходження юридичної особи м. Житомир, Богунський р-н, 

вул. Щорса, 67, відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл на продовження діяльності торгової точки ЗАТ 

«Житомирські ласощі» по вул. Володимирській, 1 (вбудоване 

приміщення) для торгівлі кондитерськими виробами у власному 

приміщенні площею 36,1 кв.м., з розпорядком роботи:  

понеділок - п’ятниця 

з 09-00 год. до 19-00 год.,  

субота, неділя: 

з 09-00 год. по 16-00 год.  

без перерви та вихідних. 

2. Зобов’язати ЗАТ «Житомирські ласощі»  забезпечити прилеглу до 

торгової точки територію  належним освітленням і урнами для сміття, 

контейнером для зберігання твердих побутових відходів. 

3. Попередити ЗАТ «Житомирські ласощі» про відповідальність за 

порушення Правил благоустрою міста. 

 

 

Міський голова             О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  19 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 159 

 

від 31 серпня  2016 року 

 

Про надання дозволу на 

збір вихідних даних 

 

 Розглянувши заяви громадян, керуючись ст. 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на збір вихідних даних Особі, 1  на приєднання 

житлового будинку № 10 по вул. Чкалова до централізованих систем 

водопостачання та водовідведення. 

2. Надати дозвіл на збір вихідних даних Особі, 2 на приєднання кафе 

«Галактика» по вул. Свято-Воздвиженській (паркова зона) до 

централізованих систем водопостачання та водовідведення. 

3. Надати дозвіл на збір вихідних даних Особі, 3 на приєднання 

житлового будинку № 10 по пров. Інтернаціональному до централізованих 

систем водопостачання та водовідведення. 

4. Надати дозвіл на збір вихідних даних Особі, 4  на приєднання 

житлового будинку № 38 по вул. Садовій до централізованих систем 

газопостачання.  

5. Надати дозвіл на збір вихідних даних Особі, 5 на приєднання житлової 

квартири №7 по вул. Промисловій, 72  до централізованих систем 

водопостачання. 

6. Надати дозвіл на збір вихідних даних Особі, 6  на приєднання житлової 

квартири № 1 по вул. Промисловій, 38 до централізованих систем 

водопостачання та водовідведення. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  19 



 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 160 

від 31 серпня  2016 року 

 

Про актуалізацію даних щодо  осіб,  

які перебувають на квартирному обліку 

 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

розглянувши надані документи громадянами, керуючись  ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36 Житлового кодексу,  

виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Внести зміни в рішення виконкому Олевської міської ради № 140 від 

03.07.2012 року «Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують  

поліпшення житлових умов», у зв’язку із зміною прізвища заявника.  

2. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської міської ради  № 177 від 

29.07.2009 року «Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують  

поліпшення житлових умов»,  у зв’язку із зміною складу  сім'ї  заявника 

Особи, 1. 

3. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської селищної ради  № 8 від 

12.01.1993 року «Про розгляд заяв працюючих», у зв’язку із зміною прізвища 

заявника та зміною складу сім'ї заявника.  

4. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської селищної ради  № 96 від 

09.07.1991 року «Про розгляд заяв працюючих», у зв’язку із зміною складу  

сім'ї  заявника та внести в списки загальної черги на отримання житла,  так як 

відпали підстави перебування заявника на першочерговій черзі. 

5. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської селищної ради  № 74 від 

27.06. 2003 року «Про розгляд заяв працюючих», у зв’язку із зміною складу  

сім'ї  заявника.  

6. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської міської ради  № 77 від 

30.04. 2014 року «Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують  

поліпшення житлових умов»,  у зв’язку із зміною складу  сім'ї  заявника.  

   



7. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської міської ради  № 15 від 

09.01.2015 року «Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують  

поліпшення житлових умов»,  у зв’язку із зміною складу  сім'ї  заявника. 

8. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської міської ради  № 32 від 

19.02.2010 року «Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують  

поліпшення житлових умов»,  у зв’язку із зміною складу  сім'ї  заявника та 

внести сім'ю в списки першочергової черги  на отримання житла,  як 

багатодітну сім'ю.  

9. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської селищної ради  №  50 від 

14.03.1989 року «Про розгляд заяв працюючих», у зв’язку із зміною складу  

сім'ї  заявника та зміною прізвища членів сім'ї.  

10.  Внести зміни в  рішення виконкому Олевської селищної ради  №  80 від 

20.04.1988 року «Про розгляд заяв працюючих», у зв’язку із зміною складу  

сім'ї заявника та зміною прізвища членів сім'ї.  

11. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської селищної ради  № 16 від 

28.01. 2004 року «Про розгляд заяв працюючих», у зв’язку із зміною 

прізвища заявника та зміною складу  сім'ї  заявника  

12. Внести зміни в додаток до  рішення виконкому Олевської міської ради  № 

118 від 06.07.2015 року «Про взяття на квартирний облік осіб, що 

потребують  поліпшення житлових умов» шляхом вилучення  п.1 у додатку 

до рішення у зв’язку із відсутністю підстав для зняття з квартирного обліку.  

14. Внести зміни в  рішення виконкому Олевської міської ради  № 118 від 

06.07.2015 року «Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують  

поліпшення житлових умов»,  у зв’язку із зміною складу сім'ї заявника та         

внести сім'ю Ражик О.Г. в списки на позачергове отримання житла, як 

багатодітну сім'ю. 

8.  Працівнику міської ради Налапко О.В. внести відповідні зміни до 

облікової документації. 

 

 

Міський голова                                                                  О.В. Омельчук 

 

Голосували «За» -  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 161 

від 31 серпня  2016 року 

 

Про надання дозволу 

на відкриття 

торгової точки 

 

 Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Особи, 1, проживає по 

вул. Адреса, 1 відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону  України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл ФОП Особі, 1 на відкриття торгової точки для здійснення 

торгівлею продуктовими товарами у власному приміщені, загальною 

площею 60.0 кв.м. по вул. Адреса, 54. м. Олевськ,  з графіком роботи:    

    понеділок - неділя з 08
00

 до 21
00

, 

 без вихідних. 

2. ФОП 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. 

3. Зобов’язати ФОП забезпечити прилеглу до торгової точки територію  

належним освітлення і двома урнами для сміття. 

4. Попередити  ФОП про відповідальність за порушення Правил 

благоустрою міста. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

Міський голова                        О.В. Омельчук 

 

 Голосували «За» -  19 

  

 


