
Зареєстровано депутатів - 20 

 

 
УКРАЇНА 

    ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                       

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 239 

ХVІ сесія        VІІ скликання  

       

від 09 грудня 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 рекомендації постійної комісії міської ради з 

питань планування, бюджету та комунальної власності, 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, дванадцятої сесії Олевської міської 

ради VІІ скликання від 04.08.2016 року № 176, тринадцятої сесії Олевської 

міської ради VІІ скликання від 08.09.2016 року № 191 «Про внесення змін до 

міського бюджету», чотирнадцятої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 28.10.2016 року № 210 «Про внесення змін до міського 

бюджету», п’ятнадцятої сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 

09.11.2016 року № 224 «Про внесення змін до міського бюджету» за рахунок 

збільшення дохідної частини міського бюджету за підсумками одинадцяти 

місяців,  а саме: 

1.1. У пункті 1 цифри 22073300,00 грн., 20913400,00 грн., 1159900,00 грн. 

замінити відповідно цифрами 23250600,00 грн., 21878400,00 грн., 

1372200,00 грн. 

1.2. У пункті 2 цифри 24561814,00 грн., 15100783,59 грн., 9461030,41 грн. в 

тому числі бюджет розвитку 8877130,41 грн. замінити відповідно цифрами 

24490030,00 грн., 15586979,59 грн., 8903050,41 грн., в тому числі бюджет 

розвитку 8319150,41 грн. 



2. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 

319829,00 грн. 

3. Джерелом покриття визначити надходження коштів із загального фонду 

до спеціального фонду в сумі 319829,00 грн.  

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

цьому рішенні. 

5. 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. 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 
 

 

Голосували  «За» - 14 

             «Проти» - 3 

                                    «Утримались» - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

    ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                       

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 240 

ХVІ сесія        VІІ скликання  

         

від 09 грудня 2016 року  
 

Про затвердження вартості 

харчування одного дітодня 

в ЦРД та ДНЗ м. Олевськ  

 

   Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», додатком 3 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 року № 258 «Про 

норми харчування  в дошкільних закладах освіти», враховуючи висновок 

постійної комісії з питань планування, бюджету та комунальної власності, 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити розмір грошової вартості харчування однієї дитини в день по 

центрах розвитку дитини № 1, № 2, № 3 та дошкільних навчальних закладах 

міста  №  2, № 10 відповідно до вікових категорій дітей з 01 січня 2017 року 

до 01 березня 2017 року: 

  - на дітей  віком від 0 до 3-х років у розмірі 18,00 (вісімнадцять) гривень; 

  - на дітей  віком від 3-х до 8 років у розмірі 20,00 (двадцять) гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом 

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

комісію міської ради з  питань планування, бюджету та комунальної 

власності.  

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

Голосували  «За» - 19 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

    ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                       

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 241 

ХVІ сесія        VІІ скликання  

         

від 09 грудня 2016 року  
 

Про внесення змін до рішень  ХІІІ сесії  

Олевської міської ради сьомого скликання  

від 08.09.2016 р. № 192 «Про повернення майна  

комунальної власності на баланс міської ради»  

та № 193  «Про передачу в користування  

майна комунальної власності Олевської  

територіальної громади» 

 

 Розглянувши матеріали роботи комісії щодо прийому передачі 

основних засобів з ТОВ «Олевського орендного підприємства теплових 

мереж» на баланс міської ради, керуючись  ст. 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні, враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань планування, бюджету та комунальної власності, 

міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради сьомого 

скликання від 08.09.2016р. № 192 «Про повернення майна комунальної 

власності на баланс міської ради» шляхом викладення п. 1 у  наступній 

редакції: 

«Повернути майно комунальної власності, що було передане на баланс 

ОП «Теплових мереж», згідно рішення десятої сесії V скликання  міської 

ради від 25.07.2007 року «Про передачу на баланс, як балансоутримувачу 

ОП «Теплових мереж» майнових комплексів з водопостачання 

водовідведення, житлового фонду та окремих транспортних засобів»,  а 

саме: майнові комплекси  з водопостачання та водовідведення, житловий 

фонд та спецавтомобіль ГАЗ -53, державний номер 42-57, загальною 

вартістю 24777278,00 грн. (двадцять чотири мільйони сімсот сімдесят сім 

тисяч двісті сімдесят вісім гривень), в тому числі житлового фонду 

балансовою вартістю 19454222,82 грн. (дев’ятнадцять мільйонів 



чотириста п’ятдесят чотири тисячі двісті двадцять дві гривні, 82 копійки), 

а також котельню загальною вартістю – 732287,00 грн. (сімсот тридцять 

дві тисячі двісті вісімдесят сім гривень ) по вул. Інтернаціональній, 

котельню загальною вартістю – 821120,04 грн. (вісімсот двадцять одну 

тисячу сто двадцять гривень) по вул. 40 років Перемоги, системи 

водопостачання та водовідведення загальною вартістю 1865095,14 (один 

мільйон вісімсот шістдесят п’ять тисяч дев’яносто п’ять) грн., 

незавершене будівництво очисних споруд загальною вартістю 1904553, 

00 (один мільйон дев’ятсот чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят три) грн. на 

баланс міської ради, шляхом підписання актів приймання-передачі в 

строк  до 1 жовтня  2016 року». 

2. Внести зміни в п. 1 до рішення ХІІІ сесії Олевської міської ради сьомого 

скликання від 08.09.2016р. № 193 «Про передачу в користування майна 

комунальної власності Олевської територіальної громади» у  наступній 

редакції: «Після виконання рішення Олевської міської ради VІІ скликання 

від 08.09.2016 року № 192 «Про повернення майна комунальної власності 

на баланс міської ради», передати Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Олевське орендне підприємство теплових мереж» в 

користування майно комунальної власності, а саме: майнові комплекси  з 

водопостачання та водовідведення, житловий фонд та спецавтомобіль 

ГАЗ -53, державний номер 42-57, загальною вартістю 21035994,35 

грн.(двадцять один мільйон тридцять п’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто 

чотири  гривні), в тому числі житлового фонду балансовою вартістю 

17617492,17 грн. (сімнадцять мільйонів шістсот сімнадцять тисяч 

чотириста дев’яносто два гривні 17 копійок), а також котельню загальною 

вартістю – 732287, 00 грн. (сімсот тридцять дві тисячі двісті вісімдесят 

сім гривень ) по вул. Інтернаціональній, котельню загальною вартістю – 

821120,04 грн. (вісімсот двадцять одну тисячу сто двадцять гривень ) по 

вул. 40 років Перемоги, системи водопостачання та водовідведення 

загальною вартістю 1865095,14 (один мільйон вісімсот шістдесят п’ять 

тисяч дев’яносто п’ять) грн., до моменту визначення переможця на право 

оренди цілісних майнових комплексів,  а в частині житлового фонду – до 

моменту визначення управителів багатоквартирних будинків». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. та постійну комісію міської ради з питань 

планування, бюджету та комунальної власності. 

 

Міський голова                                                                            О.В. Омельчук 

 

 

Голосували  «За» - 18 

        «Утримались» - 1 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

    ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                       

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

_______________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 242 

ХVІ сесія        VІІ скликання  

      

від 09 грудня 2016 року  
 

Про надання дозволу ТОВ «Олевське орендне  

підприємство теплових мереж» на списання 

з балансу обладнання  

  

 Розглянувши матеріали роботи комісії щодо прийому передачі 

основних засобів з ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж» 

на баланс міської ради, керуючись  ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з 

питань планування, бюджету та комунальної власності, міська рада 

ВИРІШИЛА:           

1. Дати дозвіл ТОВ «Олевське орендне підприємство теплових мереж»  на 

списання з балансу наступного обладнання: 

- насос консольний К 50/50, розташований в насосній станції ІІ підйому 

загальною вартістю 3000,00 грн.; 

- насос консольний К 90/50, розташований в насосній станції ІІ підйому 

загальною вартістю 780,00 грн.; 

- насос консольний СМ 100-65-250/4, розташований в каналізаційній 

насосній станції по вул. Інтернаціональній загальною вартістю 2250,00 

грн.; 

- насос консольний К 50/50, розташований в насосній станції ІІ підйому 

загальною вартістю 2890,00 грн.; 

- насос глибинний ЭЦВ 6-10-80, розташований в насосній станції І 

підйому загальною вартістю 1680,00 грн.; 

- насос консольний К 90/35, розташований в насосній станції ІІ підйому 

загальною вартістю 2570,00 грн.; 

- насос СМ 80-50-200/2Б, розташований в каналізаційній насосній 

станції по вул. Промисловій загальною вартістю 2500,00 грн.; 



- насос консольний К 45/30, розташований в будівлі станції 

знезалізнення загальною вартістю 2960,00 грн. 

         2. Після списання, демонтоване насосне обладнання здати на 

металобрухт, а вилучені кошти направити на зменшення амортизаційних 

витрат комунальних послуг населенню.  

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом 

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

комісію з питань планування, бюджету та комунальної власності. 

 

Міський голова                                                                     О.В. Омельчук  

 

Голосували  «За» - 18 

        «Утримались» - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

    ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                       

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 243 

ХVІ сесія        VІІ скликання  

         

від 09 грудня 2016 року  

 

Про внесення змін у Положення  

про постійні комісії міської ради  

 

 У зв'язку з необхідністю визначення постійної комісії міської ради, яка 

буде здійснювати контроль за дотриманням вимог закону в частині 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,  керуючись ст. 35 Закону 

України «Про запобігання корупції» та ч. 2 ст. 59-1 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної 

комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності і етики, 

законності, охорони громадського порядку та надзвичайних ситуацій, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни у Положення про постійні комісії міської ради, 

затвердженого рішенням першої сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 27.11.2015 року № 10 «Про затвердження Положення 

про постійні комісії міської ради», доповнивши функціональні 

обов'язки комісії з питань регламенту депутатської діяльності і етики, 

законності, охорони громадського порядку та надзвичайних ситуацій п. 

11 наступного змісту: 

«Здійснення контролю, надання консультацій та роз'яснень щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з 

майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками».  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради 

Біленець Н.І. та постійну комісію міської ради з питань регламенту 

депутатської діяльності і етики, законності, охорони громадського 

порядку та надзвичайних ситуацій. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

Голосували  «За» - 19 

 

 



 

 
 УКРАЇНА                                    

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н НЯ  № 244 

ХVІ сесія        VІІ скликання 

 

від 09 грудня 2016 року  

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

для будівництва і обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель і споруд,  

(присадибна ділянка) для ведення садівництва 

та будівництва індивідуального гаража 
 

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 

та будівництва індивідуального гаража, 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 та 

будівництва індивідуального гаража.              

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 та будівництва індивідуального гаража 

подати на затвердження до Олевської  міської ради. 

4. Вважати недійсним п.1 у додатку до рішення 15 сесії міської ради VІІ 

скликання від 09.11.2016 року №228 «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для ведення садівництва». 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

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

 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 

до рішення ХVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 09.12.2016 року № 244  «Про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою для будівництва і обслуговування жилого  

будинку, господарських будівель і споруд, для ведення 

садівництва та для будівництва індивідуального 

гаража» 

 

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

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

індивідуального гаража» 

 

№ 

п/

п 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовнапло

ща, 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння жилого 

будинку, га 

Для 

ведення 

садівницт

ва,  

га 

 

Для 

будівницт

ва та 

обслугову

вання 

гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особа, 1 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 102 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 102 

0,1000 0,1000 - - 

2 Особа, 2 м. Олевськ  

вул. Адреса, 78 кв. 10 

м. Олевськ  

вул. Адреса, 66-а 

0,0026 - - 0,0026 

3 Особа, 3 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 8-а 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 8-а 

0,1200 0,1000 0,0200 - 

4 Особа, 4 м. Олевськ  

бульвар Адреса, 15/2 

м. Олевськ  

бульвар Адреса, 15/2 

0,0970 0,0970 - - 

5 Особа, 5 Олевський район с. 

Зубковичі вул. Адреса, 

9-а 

м. Олевськ  

пров. Адреса, 14 

0,0700 0,0700 - - 

6 Особа, 6 м. Олевськ  

вул. Адреса, 169 

м. Олевськ  

вул. Адреса, 169 

0,1200 0,1000 0,0200 - 

7 Особа, 7 Олевський район 

с. Кам’янка.  

м. Олевськ  

вул. Адреса, 4  

м. Олевськ  

пров. Адреса, 6 

0,1122 0,1000 0,0122 - 

8 Особа, 8 м. Олевськ  

вул. Адреса,4/45 

м. Олевськ  

вул. Адреса, 5/5 

0,0100 - - 0,0100 

9 Особа, 9 м. Олевськ  

вул. Адреса, 18 

м. Олевськ  

вул. Адреса, 4 

0,0249 0,0249 - - 

10 Особа, 10 м. Олевськ  

вул. Адреса, 61 

м. Олевськ  

вул. Адреса, 61 

0,1500 0,1000 0,0500 - 

11 Особа, 11 м. Олевськ  

вул. Адреса, 78 

м. Олевськ вул. Адреса, 78 0,0620 0,0620 - - 

12 Особа, 12 м. Олевськ вул. 

Адреса,6 

м. Олевськ  

вул. Адреса,6 

0,1100 0,1000 0,0100 - 

 

Заступник міського голови      В.В. Бідюк 

 

 

Голосували  «За» - 19 
 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

   Р І Ш Е Н НЯ  № 245 

ХVІ сесія        VІІ скликання 

 

від 09 грудня 2016 року  

     

Про затвердження технічної  

документації із землеустрою  

для будівництва та обслуговування  

жилого будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка),  

ведення садівництва 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження технічної документації із 

землеустрою 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. 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 даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бідюка В.В. та постійну комісію із питань земельних відносин.  

 

 

Міський голова     О.В. Омельчук 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ХVІ сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання  від 09.12.2016 року  № 245   «Про 

затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо складання документів, що 

посвідчують право власності на земельну ділянку 

для будівництва  і обслуговування житлового 

будинку господарських будівель і споруд для 

ведення садівництва» 

 

СПИСОК 
громадян, яким надаються у власність земельні ділянки щодо встановлення  меж 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 

 

 

Загальна

площа, 

га 

 

 

 

Для 

будівн

ицтва і 

обслуг

овуван

ня 

жилого 

будинк

у, га 

 

 

Для 

ведення 

індивіду

ального 

садівниц

тва,     га 

Для 

будів

ницт

ва та 

обсл

угов

уван

ня 

гара

жа 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Особа, 1 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 6 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 6 

0,0929 0,0929 - - 1824455100:01:031:0088 

 

2. Особа, 2 м. Олевськ,  

пров. Адреса, 3 

м. Олевськ,  

пров. Адреса, 3 

0,0998 0,0998 - - 1824455100:01:032:0118 

 

 

 

 

Заступник міського голови       В.В. Бідюк 

Голосували  «За» - 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА  

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

                                                Р І Ш Е Н НЯ  № 246 

ХVІ сесія        VІІ скликання 

 

від 09 грудня 2016 року  

 

Про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для  передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для ведення садівництва  

та  будівництва індивідуального гаража 

 

          Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), для ведення садівництва та 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 проекту  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі у 

власність  за рахунок земель запасу міста землі житлової та громадської 

забудови для будівництва і обслуговування жилого 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 жилого 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 заступника міського 

голови Бідюка В.В та постійну комісію із питань земельних відносин. 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 
 

 

 

Голосували  «За» - 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ХVІ сесії міської ради  VІІ скликання від 09.12.2016 

№ 246 «Про надання дозволу громадянам на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  з метою 

передачі безоплатно у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), для ведення садівництва та для 

будівництва індивідуального гаража»  

 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна наділянка), для ведення садівництва та 

для будівництва індивідуальних гаражів  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

Адреса земельної ділянки 

 

 

Орієнтовна 

площа 

га 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння жилого 

будинку га. 

Для 

ведення 

садівництв

а га. 

Для 

будівництва 

та 

обслуговуван

ня гаража, га. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особа, 1 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 9 

м. Олевськ,  

вул. Весняна, 9 

0,0850 0,0850 - - 

2. Особа, 2 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 38 

м. Олевськ  

вул. Фарзаводська, 38 

0,0070 - - 0,0070 

3.  Особа, 3 м. Олевськ вул. Адреса, 

14-б кв. 3 

м. Олевськ вул. Пушкіна, 

14, гараж № 5 

0,0030 - - 0,0030 

4.  Особа, 4 м. Олевськ вул. Адреса, 

14-б кв. 2 

м. Олевськ вул. Пушкіна, 

14, гараж № 1 

0,0030 - - 0,0030 

5  Особа, 5 м. Олевськ вул. Адреса, 

14-б кв. 1 

м. Олевськ вул. Пушкіна, 

14, гараж № 2 

0,0030 - - 0,0030 

6  Особа, 6 м. Олевськ вул. Адреса, 

14-б кв. 5 

м. Олевськ вул. Пушкіна, 

14, гараж № 3 

0,0030 - - 0,0030 

7 Особа, 7 м. Олевськ вул. Адреса, 

14-б кв. 4 

м. Олевськ вул. Пушкіна, 

14, гараж № 4 

0,0030 - - 0,0030 

8 Особа, 8 Олевський район с. 

Пояски, вул. Адреса, 6 

м. Олевськ  

 вул. Молодіжна, 8 

0,1200 0,1000 0,0200 - 

9 Особа, 9 м. Олевськ  

вул. Адреса, 21/1 

м. Олевськ  

 вул. Співдружності,  1-Б  

0,10 0,10 - - 

10 Особа, 10 м. Олевськ  

пров. Адреса, 6 

м. Олевськ  

пров. Ковпака, 6 

0,0300 - 0,0300 - 

11 Особа, 11 м. Малин  

вул. Адреса,51-а кв.1 

м. Олевськ  

вул. Робітнича, 50 

0,1000 0,1000 - - 

12 Особа, 1 Олевський район 

 смт Дружба,  

вул. Адреса, 10/2 

м. Олевськ  

вул. Весела, 3 

0,1000 0,1000 - - 

13 Особа, 12 Олевський район 

 с. Копище,  

вул. Адреса, 67-а 

м. Олевськ  

ІІ пров. Зимовий, 8 

0,1000 0,1000 - - 

14 Особа, 13 м. Олевськ  

вул. Адреса, 9 

м. Олевськ  

пров. Молодіжний, 2 

0,1000 0,1000 - - 

15 Особа, 14 Олевський район 

 с. Кам'янка,  

вул. Адреса, 56 

м. Олевськ  

вул. Щаслива, 1-б 

0,1000 0,1000 - - 

16 Особа, 15 м. Олевськ вул.  

Адреса,122/1 

м. Олевськ  

пров. Молодіжний, 4 

0,1000 0,1000 - - 

17 Особа, 16 Олевський район 

 с. Журжевичі,  

вул. Адреса, 39 

м. Олевськ  

пров. Молодіжний, 3 

0,1000 0,1000 - - 

18 Особа, 17 Олевський район 

 с. Копище,  

вул. Адреса, 7 

м. Олевськ  

вул. Щаслива, 1-В 

0,1000 0,1000 - - 



19 Особа, 18 м. Олевськ вул. Адреса, 

16 

м. Олевськ  

пров. Молодіжний, 8 

0,1000 0,1000 - - 

20 Особа, 19 м. Олевськ  

вул. Адреса,6 

м. Олевськ  

вул. Олевської 

республіки,6-а 

0,1000 0,1000 - - 

 

 

Заступник міського голови     В.В. Бідюк 

 

 

Голосували  «За» - 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 247 

 

ХVІ сесія        VІІ скликання 

 

від 09 грудня 2016 року  

 

Про затвердження проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок з метою  

передачі безоплатно у власність, для будівництва  

і обслуговування жилого будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення 

садівництва та будівництва індивідуального гаража 

 

 

Розглянувши заяви громадян про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок з метою передачі безоплатно у власність 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), ведення  садівництва та для будівництва 

індивідуального гаража,  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», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань 

земельних відносин, міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку, проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок з метою передачі безоплатно у власність для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка),  ведення  садівництва та для 

будівництва індивідуального гаража. 

 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безоплатно у власність земельні 

ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), ведення  

садівництва та будівництва індивідуального гаража. 

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. Попередити громадян, згідно додатку, про цільове використання 

земельних ділянок. 

7. 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» - 19 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Додаток 

до рішення ХVІ  сесії Олевської міської  ради 

VІІ скликання від 09.12.2016 року № 247     «Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка),  ведення  садівництва та для будівництва  
індивідуального гаража»  

 

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

споруд (присадибна ділянка),  ведення  садівництва та для будівництва індивідуального гаража 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

Загаль

на 

площа 

га 

 

Для 

будівництва 

і 

обслуговува

ння жилого 

будинку га 

Для 

ведення 

індивідуа

льного 

садівниц

тва     га 

Для 

будівниц

тва та 

обслугов

ування 

гаража 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

1. Особа, 1 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 4 

м. Олевськ,  

ІІ пр. Адреса, 6 

0,1200 0,1000 0,0200 - 1824455100:01:037:0311  

1824455100:01:037:0312 

 

2. Особа, 2 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 2/7 

м. Олевськ  

вул. Адреса, 2 

0,0268 - 0,0268 - 1824455100:01:011:0043 

3. Особа, 3 м. Київ вул. Адреса, 

34/35 

м. Олевськ,  

вул. Адреса, 26, кв. 

5 

0,0350 0,0350 - - 1824455100:02:034:0036   

4 Особа, 4 Олевський район с. 

Тепениця вул. 

Адреса, 11  

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 44-а 

0,1000 0,1000 - - 1824455100:01:019:0162 

 

5 Особа, 5 м. Олевськ,  

вул. Адреса, 6/42 

м. Олевськ, вул. 

Адреса, 28 

0,0033 - - 0,0033 1824455100:01:014:0051 

 

6 Особа, 6 м. Олевськ  

вул, Адреса, 46/3 

м. Олевськ  

вул.  Адреса, 16 

0,1200 0,1000 0,0200 - 1824455100:02:047:0068  

1824455100:02:047:0069 

 

 

 

Заступник міського голови      В.В. Бідюк 

 

Голосували  «За» - 19 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 248 

 

ХVІ сесія        VІІ скликання 

 

від 09 грудня 2016 року  

 

Про вилучення земельних ділянок   

та 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, 140 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України 

«Про землеустрій», п. 4 ст. 416 Цивільного Кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА:  

1. Вилучити земельні ділянки: 

-  по пров. Шкільному, 11 у Особи, 1 – за згодою; 

- по вул. Молодіжній, 5 у Особи, 2. 

2. 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. 

3. 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.    

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бідюка В.В. та постійну комісію із питань земельних відносин. 

 

 

 

Міський голова      О.В. Омельчук 
 

 

Додаток 

до рішення  №   ХVІ сесії  міської ради  VІІ     

                                   скликання від  09.12.2016 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 

будівницт

ва і 

обслугову

вання 

жилого 

будинку га 

Для  

ведення 

садівництв

а       

 

 

га 

 

Для 

будівництва 

та 

обслуговува

ння гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особа, 3 м. Олевськ вул. Адреса, 18 м. Олевськ 

пров. Адреса, 11 

0,10 0,10 - - 

2 Особа, 4 м. Олевськ  

вул. Адреса, 17 

м. Олевськ  

вул. Адреса, 5 

0,10 0,10 - - 

 
 

 

Заступник міського голови                                         В.В. Бідюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голосували  «За» - 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 249 

 

ХVІ сесія        VІІ скликання 

від 09 грудня 2016 року  

 

Про затвердження звіту 

з експертно-грошової оцінки 

земельної ділянки та  викуп  

земельної  ділянки несільсько- 

господарського призначення  

у власність  

 

                Розглянувши звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,1329 га, 

розташованої  по ІІ пров. Євгена Концевича, 13 в м. Олевську,  яка  підлягає  

продажу у власність шляхом викупу для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств,  висновок про експертно-грошову оцінку 

земельної ділянки, виконаний ФОП Лапкіною Тетяною Василівною, 

Рецензію на звіт про експертну грошову оцінку проведена КП 

"Житомирським міським центром земельних відносин" від 18.11.2016 р.  на 

замовлення Олевської міської  ради,   керуючись ст.14, 144 Конституції 

України, ст.ст. 12, 81, 91, 127, 128, п. 2 ст. 134 Земельного  кодексу України, 

Законом України «Про оцінку земель», ст. 31 Закону України  «Про оренду 

землі», п. п. 34 п. 1 ст. 26,  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії  із питань земельних 

відносин, міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Звіт про експертно-грошову оцінку земельної ділянки  

несільськогосподарського  призначення загальною площею 0,1329 га, яка  

знаходиться  за  адресою: м. Олевськ, ІІ пров. Євгена Концевича,13, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд будівельних організацій та підприємств, яка надана у користування на 

умовах оренди ФОП Особі, 1. 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки   несільськогосподарського  

призначення загальною площею 0,1329 га,  за  адресою: м. Олевськ вул. ІІ 

пров. Євгена Концевича,13, яка підлягає приватизації шляхом прямого 



викупу для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, яка надана у 

користування на умовах оренди ФОП Особі, 1 у  розмірі 38102,43 грн. 

(тридцять вісім тисяч сто дві гривні 43 коп.) без врахування ПДВ; 

3. Продати у власність шляхом прямого викупу земельну ділянку 

несільськогосподарського  призначення - загальною площею 0,1329 га., за  

адресою: м. Олевськ ІІ пров. Євгена Концевича,13, яка підлягає приватизації 

шляхом прямого викупу для розміщення та експлуатації основних, підсобних 

і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств, яка 

надана у користування на умовах оренди ФОП Особі, 1 у розмірі 38102,43 

грн. (тридцять вісім тисяч сто дві гривні 43 коп.)  без врахування ПДВ. 

4.  Доручити міському голові підписати договір купівлі-продажу земельної 

ділянки, загальною площею 0,1329 га., за  адресою: м. Олевськ ІІ пров. 

Євгена Концевича,13. 

5.  ФОП Особі, 1  до 30.12.2016  року укласти з Олевською міською радою 

договір купівлі-продажу на земельну ділянку, провести оплату за придбану 

земельну ділянку несільськогосподарського  призначення загальною площею 

0,1329 га, яка  знаходиться  за  адресою: м. Олевськ вул. ІІ пров. Євгена 

Концевича,13,  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств,  у  

розмірі 38102,43 грн. (тридцять вісім тисяч сто дві гривні 43 коп.)  без 

врахування ПДВ на рахунок місцевого бюджету р/р 31513941700461, Банк 

УДК  в Житомирській  області, МФО 811039  код ЄДРПОУ 04343470, код 

платежу 33010100, протягом місяця з моменту підписання договору купівлі – 

продажу. 

6. ФОП: 

- отримати свідоцтво на право власності на земельну ділянку та 

зареєструвати його у встановленому чинним законодавством порядку; 

- використовувати земельну ділянку за цільовим і функціональним 

призначенням; 

-    використовувати земельну ділянку з дотриманням нормативних вимог та 

врахуванням меж ділянок і забудови на суміжних із землекористувачами; 

-    проводити будь-які будівельні роботи у порядку передбаченому чинним 

законодавством; 

-  виконувати обов’язки власника земельної ділянки. 

7. Після повної сплати вартості земельної ділянки та набуття права власності 

на дану земельну ділянку припинити дію договору оренди земельної  ділянки 

площею 0,1329 га. за адресою м. Олевськ вул. ІІ пров. Євгена Концевича,13. 

 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бідюка В.В. та постійну комісію із питань земельних відносин.  

 

Міський голова       О.В. Омельчук 

 

Голосували  «За» - 19 



 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 250 

ХVІ сесія        VІІ скликання 

 

від 09 грудня 2016 року  

 

Про внесення змін у рішення  

сесій Олевської міської ради  
 

 Розглянувши заяви громадян про внесення змін у рішення сесій 

Олевської міської ради, надані документи, керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 96, 116, 

118, 121 та п. 7 Х Розділу Перехідних положень Земельного кодексу України,  

ст.ст 8, 20, 22, 25, 50, 56 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. Внести зміни у додаток до рішення ІV сесії Олевської міської ради VІІ 

скликання від 29.01.2016 року № 61 «Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою для будівництва і обслуговування 

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

шляхом доповнення у п. 1  
 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце 

проживання 

 

 

 

Адреса 

земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтов
на 

площа  

 га 
 

Для 

будівництв

а і 
обслуговув

ання 

жилого 
будинку га 

Для  

ведення 

садівниц
тва       

га 

 

Для будівництва та 

обслуговування гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 

54. 

 

Особа, 1 

Особа, 2 

м. Олевськ 

 вул. Адреса,12/2 

м. Олевськ 

 вул. Адреса,12/2 

0,10 0,10 -  

 

2. У зв'язку з технічною помилкою внести зміни у додаток до рішення VІ 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 05.04.2016 року №115 «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд, для ведення садівництва (присадибна ділянка)» шляхом викладення 

п. 12 у новій редакції 



 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

 

 

 

Місце проживання 

 

 

 

Адреса земельної 

ділянки 

 

 

Орієнтов

на  

площа  

 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, 3 м. Олевськ вул. 

Адреса, 17/2 

м. Олевськ вул. 

Адреса, 17/2 

0,0300 0,0300   

 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

Голосували  «За» - 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

 

  Р І Ш Е Н НЯ  № 251 

ХVІ сесія        VІІ скликання 

 

від 09 грудня 2016 року  

 

Про  затвердження актів  

погодження меж земельних ділянок  

 

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

Адреса, 31, кв. 1, відповідно до ст. ст. 158,159,160,161 Земельного кодексу 



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

враховуючи висновок постійної комісії із питань земельних відносин,  міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Акт погодження меж земельної ділянки по вул. Адреса, 31, 

кв.1. 

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» - 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


