
                        ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 17.02.2017 року  

 

Про встановлення місцевих  

податків та зборів по Олевській ОТГ  

 

Керуючись ст.ст. 266, 267, 268, 284, 288, 292, 293 Податкового кодексу 

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

враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Встановити наступні місцеві податки та збори по Олевській ОТГ:  

1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

1.2. Транспортний податок; 

1.3. Земельний податок; 

1.4. Єдиний податок.  

1.5. Туристичний збір.  

2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки: 

2.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для 

об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та 

юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,2 відсотка розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування; 

2.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для 

об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних 

та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,75 відсотка розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.  

3. Встановити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний 

рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який 

використовується до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 

куб. см. 

4. Встановити ставки земельного податку:  

4.1. Для фізичних осіб, земельні ділянки, які перебувають у власності та 

розташовані в межах Олевської ОТГ встановлюється в розмірі 0,25 

відсотка від  нормативно грошової оцінки. 



4.2. На земельні ділянки, які розташовані в межах Олевської ОТГ та 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання 

(крім державної та комунальної форми власності) в розмірі 3 відсотка 

від  нормативно грошової оцінки.  

4.3. На земельні ділянки, які розташовані в межах Олевської ОТГ та 

перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання  

державної та комунальної форми власності 0,5 відсотка від нормативно 

грошової оцінки. 

4.4. На земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів 

встановити у розмірі 5 відсотків від  нормативно грошової оцінки 

одиниці площі ріллі по Житомирській області. 

4.5. На земельні ділянки для сільськогосподарських угідь 0,3 відсотка від 

нормативно грошової оцінки. 

5. Звільнити від оподаткування органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, бюджетні організації, релігійні установи, органи 

прокуратури, військові формування, утворені відповідно до законів 

України, Збройні Сили України та Державну прикордонну службу 

України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або 

місцевих бюджетів. 

6. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які 

здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської 

діяльності, з розрахунку на календарний місяць:  

6.1. Для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму, встановленого законом на 01 січня 

податкового року; 

6.2. Для ІІ групи платників єдиного податку - 20 відсотків від мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року. 

7. Встановити ставку туристичного збору у розмірі 1 відсотка до вартості 

усього періоду проживання (ночівлі) в місцях визначених Положенням 

про порядок справляння туристичного збору. 

8. Встановити земельний податок для земель залізничного транспорту у 

розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі 

по Житомирській області. 

9. Встановити земельний податок для земель залізничного транспорту, які 

знаходяться в межах населеного пункту Олевської територіальної 

громади у розмірі 3 відсотків від нормативно-грошової оцінки в межах 

міста. 

10. Рішення набуває чинності з 01.01.2017 року. 

11. Рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.  

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом 

фінансово-господарської діяльності міської ради та постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку. 

 

Міський голова                                                                             О.В. Омельчук 

 



                         

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №  

ІІІ сесія           VІІІ скликання  

 

від 17.02.2017 року  

 

Про закріплення депутатів 

Олевської міської ради за 

виборчими округами 

 

 

 Відповідно до п. 2 ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», ст. 10, 11, 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», для здійснення депутатських повноважень, міська рада 

 

ВИРІШИЛА:   

Закріпити депутатів, обраних на виборах до місцевих рад 18 грудня 2016 

року до Олевської міської ради за партійними списками, за виборчими 

округами згідно додатку. 

 

 

 

Міський голова        О.В. Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 



         до рішення №   ІІІ-ї  сесії  

міської ради VІІІ- го 

скликання  від  17.02.2017 

року 

СПИСОК 

депутатів закріплених за виборчими округами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

№ 

окру

гу 

Список вулиць 

1.  Демкович Павло 

Теодозійович 
1 м.Олевськ:вул.Гагаріна,вул.Зоряна,  вул.Ковп

ака, вул.Корольова, вул.Космонавтів, 

вул.Матросова, вул.Миру, вул.Садова, 

вул.Свято-Миколаївська: 45-85А; 

вул.Ціолковського, пров.Ковпака, 

пров.Комарова, пров.Садовий, пров.Свято-

Миколаївський, пров.2-й Гетьманський 

2 Ковальчук Олег 

Борисович 
2 м.Олевськ: бульвар Воїнів Афганців, 

вул.Весела, ву.Княгині Ольги, вул.Комарова,, 

вул.Промислова, вул.Робітнича, вул.Свято-

Миколаївська: 1–44А; вул.Чкалова, 

вул.Щаслива, пров.Промисловий, 

пров.Робітничий, пров.2-й Щасливий 
3 Гарбовський Валерій 

Михайлович 
3 м.Олевськ: вул.Вербова, вул.Ганни Бабій, 

вул.Герцена, вул.Гетьмана Сагайдачного, 

вул.Горького, вул.Григорія Сковороди, 

вул.Кооперативна, вул.Лісова, 

вул.Набережна, вул.Олевська, 

вул.Першотравнева, вул.Сонячна, 

вул.Соснівська, вул.Співдружності, 

вул.Фарзаводська,  пров.Ганни Бабій, 

пров.Євгена Концевича, пров.Лісовий 
4 Рудницький Олег 

Зигмундович 
4 м.Олевськ: вул.Володимирська, вул.Івана 

Франка, вул.ім.Гетьмана 

Виговського,  вул.Калинова, 

вул.Коростенська, вул,Олександра Олеся, 

вул.40 років Перемоги, пров.Володимирський, 

пров.Калиновий, пров.Набережний, 

пров.Першотравневий 
5 Іванченко Ярослав 

Станіславович 
5 м.Олевськ: вул.Вишнева, вул.Героїв Крут, 

вул.Грушевського, вул.Зарічна, вул.Західна, 

вул.Котляревського,  вул.Олени Пчілки, 

вул.Пушкіна: 28-92, вул.Рівненська, 

вул.Свято-Воздвиженська, 

вул.Українська,  пров.Свято-Воздвиженський 
6 Шапорда Віктор 

Іванович 
6 м.Олевськ: вул.Залізнична, вул.Зелена, 

вул.ім.Олега Ольжича, вул.ім.Олексія 

Опанасюка, вул.ім.Юрія Тютюнника, 



вул.Михайла Коцюбинського, вул.Пушкіна 1-

27А, вул.Рад,  вул.Сосюри, вул.Ступіна, 

вул.Шевченка, вул.20 річчя незалежності 

України, пров.Західний, пров.Зелений, 

пров.Петровського, пров.2-й Шевченка, 

пров.1-й Шевченка, пров.Михайла 

Коцюбинського, пров.Ступіна 
7 Торгонська 

Валентина Василівна 
7 м.Олевськ: вул.Ареф’єва, вул.Будівельників, 

вул.Валерія Лобановського, вул.Гоголя, 

вул.ім.Олени Теліги, вул.Лесі Українки, 

вул.Льонозаводська, вул.Олевської  республіки, 

вул.Партизанська, вул.Поліська, вул.Устима 

Кармалюка, вул.Хмелівська, пров.Арефєва, 

пров.Будівельників, пров.Партизанський 
8 Тимощук Володимир 

Петрович 
8 м.Олевськ: вул.Житомирська, вул.Заводська, 

вул.Київська, вул.Московська, вул.Олега 

Кошового, вул.Привокзальна, вул.Січових 

Стрільців, вул.Чернишевського, 

пров.Житомирський, пров.2-й Січових 

Стрільців, пров.1-й Московський, пров.1-й 

Січових Стрільців, пров.Олевської республіки, 

пров.Олега Кошового 
9 Козловець 

Олександр 

Миколайович 

9 м.Олевськ:  вул.Весняна, вул.Житня, 

вул.Кишинська, вул.Молодіжна, 

вул.Незалежності, вул.Павленка, 

вул.Покальчука, вул.Польова, вул.Свято-

Миколаївська 87-188, вул.Стуса, вул.Східна, 

вул.Хлібна, вул.Шкільна, 

пров.Інтернаціональний, пров.Павленка, 

пров.Східний, пров.Шкільний 
10 Повар Анатолій 

Васильович 
10 м.Олевськ: вул.Богдана Хмельницького, 

вул.Інтернаціональна, вул.Нова, вул.Олексія 

Береста, пров.Богдана Хмельницького, 

пров.Герцена, пров.Горького, пров.Зимовий, 

пров.Незалежності, пров.Покальчука 
11 Лозян Богдан 

Васильович 
11 смт.Дружба, смт.Діброва 

12 Шевчук Юрій 

Іванович 
12 смт.Новоозерянка, с.Озеряни, с.Рудня 

Озерянська 
13 Кочин Микола 

Миколайович 
13 с.Жубровичі: вул.Богдана Хмельницького, 

вул.Вербова, вул.Гагаріна, вул.Жовтнева, вул. 

Заводська, вул. Залізнична, вул. Лесі Українки, 

вул. Лісова, вул. Робітнича, вул. Садова, вул. 

Шевченка, пров. Козацький, пров. Короленка, 

пров. Садовий, пров. Шевченка 
14 Гілюк Євген 14 с.Жубровичі: вул. Бурштинова, вул. Зелена, 



Володимирович вул. Кооперативна, вул. Корольова, вул. 

Молодіжна, вул. Набережна, вул. Незалежна, 

вул. М. Рильського, вул. Соборна, вул. 

Центральна, вул. 8 Березня, пров. Довженка, 

пров. Княгині Ольги 
15 Катинський 

Володимир Іванович 
15 с. Журжевичі, с.Рудня 

16 Бубенко Петро 

Миколайович 
16 с.Калинівка, с.Бацеве, с.Ліски 

17 Торгонський 

Валентин Ілліч 
17 с.Замисловичі, с.Рудня Замисловська, 

с.Устинівка, с.Шебедиха 
18 Шейко Віталій 

Олексійович 
18 с.Зубковичі 

19 Хомутовський 

Леонід 

Володимирович 

19 с.Зольня, с.Ковалівка, с.Сердюки 

20 Харченко Микола 

Андрійович 
20 с.Кам’янка, с.Лісове 

21 Атанов Микола 

Олександрович 
21 с.Кишин: вул.Гагаріна, вул.Гаражна, 

вул.Семенська 30-64А, вул.Зелена, 

вул.Інтернаціональна, вул.Вишнева, вул. 

Корольова, вул.Східна, вул.Житомирська 45-

122 , вул.Лісова, вул.Лугова, вул.Матросова, 

вул.Набережна, вул.Павленка, 

вул.Першотравнева, вул.Свято-Миколаївська, 

вул.Садова, вул.Суворова, вул.Українська, 

вул.Шевченка, вул.Шкільна, вул.Європейська, 

вул.8-го Березня 
22 Халімончук 

Володимир 

Миколайович 

22 с.Кишин: вул.Семенська 1-30, 

вул.Житомирська 1-43, вул.Молодіжна, 

вул.Нова, вул.Озерна, вул.Перемоги, 

вул.Сонячна, вул.Пушкіна, вул.Урожайна, 

вул.Західна, вул.Червона,  селище Лугове, 

с.Забороче, с.Болярка 
23 Повар Валерій 

Павлович 
23 с.Покровське, с.Будки, с.Михайлівка, 

с.Млинок 
24 Снігур Василь 

Васильович 
24 с.Копище, с.Майдан Копищенський 

25 Вербельчук Руслан 

Володимирович 
25 с.Лопатичі 

26 Чепура Віктор 

Іванович 
26 с.Майдан, с.Сарнівка, с.Джерело 

27 Осипчук Віктор 

Вікторович 
27 с.Рудня-Бистра, с.Корощине, 

с.Сновидовичі 
28 Бідюк Станіслав 

Миколайович 
28 с.Варварівка 



 

 

Секретар ради       В.О. Шейко 
 
 

 

 

29 Гончар Сергій 

Андрійович 
29 с.Сущани, с.Андріївка 

30 Ковальчук 

Володимир 

Миколайович 

30 
с.Стовпинка, с.Держанівка 

31 Коц Віктор 

Васильович 
31 с.Тепениця 

32 Хлань Віктор 

Степанович 
32 с.Соснівка, с.Обище, с.Хмелівка, 

с.Артинськ 
33 Кручко Ганна 

Юзиківна 
33 с.Хочине, с.Рудня Хочинська, с.Перга, 

с.Рудня Перганська 
34 Фіц Зеновій 

Романович 
34 с.Юрове 


