
 

Зареєстровано членів виконкому - 17 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 217 

 

від 28 грудня  2016 року 

 

Про надання дозволу Особі, 1 

на влаштування недієздатної Особи, 2 до 

психоневрологічного будинку-інтернату 

 

 Розглянувши заяву Особи, 1, проживає в м. Вишгород Київської 

області, відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Сімейного кодексу України, Правил опіки та піклування 

затверджених спільним наказом Державного комітету у справах сім'ї та 

молоді, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної 

політики України від 26.05.1999 року №34/166/131/88, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.06.1999 року № 387/3680, враховуючи 

рекомендацію опікунської ради від 23.12.2016 року, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Особі, 1, 1970 року народження на влаштування 

недієздатної сестри Особи, 2, 22.12.1967 року народження до 

психоневрологічного будинку-інтернату. 

2. Зобов'язати Особі, 1 утримувати та дбати за майном Горбик С.В., що 

знаходиться у м. Олевську по вул. Адреса, 8, кв. 14 та вирішити, з 

відповідними службами, питання діяльності внутрішньоквартирних 

інженерних мереж (газопостачання, електроенергія, водопостачання). 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

    Голосували «За» -  17 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 218 

 

від 28 грудня 2016 року 

 

Про затвердження висновку органу  

опіки та піклування Олевської міської ради 

від 28.12.2016 року про доцільність позбавлення  

батьківських прав Особи, 1 

відносно малолітнього сина Особи, 2, 15.04.2016 р.н. 

 

 

 Розглянувши висновок  органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 28.12.2016 року про доцільність позбавлення батьківських прав 

Особи, 1 відносно малолітнього сина, 15.04.2016 р.н., рекомендацію 

опікунської ради від 23.12.2016 року, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Сімейним кодексом України, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 28.12.2016 року про доцільність позбавлення батьківських 

прав Особи, 1 відносно малолітнього сина, 15.04.2016 р.н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 

міської ради Саковець Л.В. 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  17 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
11001 м. Олевськ , вул. Володимирська, 2, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Олевської міської ради від 28.12.2016 року 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав Особи, 1, 05.10.1995 

р.н. відносно малолітнього сина, 15.04.2016 р.н. 

 
На території Олевської міської ради зареєстрована та проживає   громадянка Особа, 

1, 05.10.1995 року народження яка є  матір'ю малолітніх дітей Особи, 2, 15.04.2016 року 

народження та  Особи, 3, 13.11.2014 року народження. Батько Особи, 2, 15.04.2016 року 

народження, записаний зі слів матері (Витяг з Державного реєстру актів цивільного 

стану).  

 Рішенням Комісії з питань захисту прав дитини Олевської райдержадміністрації  

від 16.05.2016 року №1 малолітні діти взяті на облік, як такі, що проживають в 

несприятливих умовах та в сім'ї, де існує загроза влаштування дітей до інтернатного 

закладу. Розпорядженням голови Олевської РДА від 17.05.2016 року №95  «Про 

влаштування малолітнього до обласного спеціалізованого будинку дитини», дитина за 

заявою матері на 6 місяців була влаштована до  обласного спеціалізованого будинку 

дитини, у зв’язку тяжким матеріальним становищем  та необхідністю покращення 

житлових умов для проживання дитини.  

За інформацією адміністрації Житомирського обласного спеціалізованого будинку 

дитини, мати дитини жодного разу не відвідала сина у даному закладі, не цікавилась його 

життям та здоров'ям. Профілактична та роз’яснювальна робота працівниками відповідних 

служб позитивних результатів не дала. На жодне із засідань опікунської ради Олевської 

міської ради дана громадянка не з’явилась, спілкування з нею відбувалось у телефонному 

режимі.  Зі слів Особи, 1, вона працює за межами міста, перебуває в академвідпустці за 

місцем свого навчання, у зв'язку з перебуванням у відпустці по догляду за  старшою 

дитиною на яку вона отримує всі державні допомоги по догляду. Особа, 1 не надала 

довідки з місця роботи та підтвердження про проведення ремонту в квартирі, жодних дій 

щодо покращення житлових умов, влаштування на роботу та повернення сина, не 

приймає.  

 Враховуючи, що згідно п. 1 ст. 164 Сімейного кодексу України мати, батько можуть бути 

позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він не забрали дитину з пологового 

будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести 

місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування, орган опіки та піклування вважає 

за доцільне позбавити батьківських прав Особу, 1 відносно малолітнього сина, 15.04.2016 

року народження. 

 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

 

 

 



 

                                                                              
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 219 

 

від 28 грудня 2016 року 

 

Про затвердження висновку органу  

опіки та піклування Олевської міської ради 

від 28.12.2016 року про можливість позбавлення  

батьківських прав Особи, 1 

відносно малолітньої доньки Особи, 2, 2006 р.н.  

 

 Розглянувши висновок  органу опіки та піклування Олевської міської 

ради від 28.12.2016 року про можливість позбавлення батьківських прав 

Особи, 1, 1986 р.н. відносно малолітньої доньки Особи, 2, рекомендацію 

опікунської ради від 23.12.2016 року, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Сімейним кодексом України, виконком 

міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської ради 

від 28.12.2016 року про можливість позбавлення батьківських прав 

Особи, 1, 1986 р.н. відносно малолітньої доньки Особи, 2, 2006 р.н. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста міської 

ради Саковець Л.В. 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

 

    Голосували «За» -  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
11001 м. Олевськ , вул. Володимирська, 2, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Олевської міської ради від 28.12.2016 року 

щодо можливість позбавлення батьківських прав Особи , 1, 1986 р.н. 

відносно малолітньої доньки Особи, 2, 2006 р.н. 

 

 Розглянувши заяву Особи, 3, проживає по вул. Адреса, 89, кв. 6 щодо 

позбавлення батьківських прав її дочки Особи, 1, 1986 р.н. відносно онуки 

Особи, 2, 2006 р.н., акт обстеження матеріально-побутових умов проживання 

малолітньої дитини, яка проживає з бабусею по вул. Адреса, 89, кв. 6, 

зважаючи на те, що матір дитини фактично з 2009 року самоусунулась від 

виконання своїх батьківських обов’язків, проживає окремо, не допомагає 

матеріально, не цікавиться життям та здоров’ям доньки, матеріальним 

забезпеченням та утриманням дитини займається бабуся, роз’яснювальна 

робота з матір’ю про відповідальне батьківство належних результатів не дала  
Орган опіки та піклування вважає за можливе позбавити Особу, 1, 1986 

року народження батьківських прав по відношенню до її малолітньої доньки 

Особи, 2, 2006 року народження так, як згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України 

«Про охорону дитинства»,  ч. 2, 3 ст. 150 та ст. 180 Сімейного кодексу 

України передбачено, що кожна дитина має право на піклування батьків, а 

батьки мають право та зобов'язані виховувати дитину, піклуватися про її 

здоров'я, фізичний, духовний та моральний розвиток, створювати належні 

умови для розвитку її здібностей та несуть відповідальність за невиконання 

та ухилення від виконання батьківських обов'язків, а також, відповідно до 

підпункту 2 п. 1 ст. 164 Сімейного кодексу України мати, батько можуть бути 

позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він ухиляються від 

виконання своїх обов'язків по вихованню дитини. 

          
  

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 



       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 220 

 

від 28 грудня 2016 року 

 

Про взяття на облік сім’ї  

Лукашевич Людмили Володимирівни,  

як такої, що опинилась у складних життєвих  

обставинах 

 

 Розглянувши лист директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Бочковського Сергія Володимировича, враховуючи рекомендації опікунської 

ради від 23.12.2016 року, з метою здійснення соціального інспектування сім’ї 

Лукашевич Людмили Володимирівни, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти на облік сім’ю Лукашевич Людмили Володимирівни, як таку, що 

опинилась у складних життєвих обставинах. 

Склад сім’ї: 

1. Лукашевич Людмила Володимирівна – мати 

2. Лукашевич Віталій Андрійович, 2004 р.н. 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

 

 

    Голосували «За» -  17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 221 

 

від 28 грудня 2016 року 

 

 

Про затвердження 

розпоряджень міського голови 

 

Розглянувши розпорядження від 02.12.2016 року № 161 «Про 

розміщення агітаційних палаток», від 14.12.2016 року № 165 «Про надання 

матеріальної допомоги», від 20.12.2016 року № 169 «Про надання дозволу на 

торгівлю з лотків», що видавалися міським головою в період між 

виконкомами у зв’язку з виробничою необхідністю,  виконком міської ради 

ВИРІШИВ: Затвердити розпорядження міського голови: 

- від 02.12.2016 року № 161 «Про розміщення агітаційних палаток»; 

- від 14.12.2016 року № 165 «Про надання матеріальної допомоги»; 

- від 20.12.2016 року № 169 «Про надання дозволу на торгівлю з лотків». 

 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  17 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

від 02.12.2016 № 161 

 

Про розміщення 

агітаційних палаток 

 

У зв’язку з проведенням перших місцевих виборів до Олевської 

об’єднаної територіальної громади 18 грудня 2016 року:  

1. Дозволити встановлення агітаційних палаток на території міста у наступних 

місцях: 

1.1. Площа Соборна 

1.2. Вулиця Свято-Миколаївська (біля будинку культури) 

1.3. Площа привокзальна 

 

2. Дозволити розміщення агітаційних матеріалів, листівок, плакатів, тощо 

тільки на інформаційних дошках, які розміщені на території міста. 

 

3. Винести дане розпорядження на затвердження  виконавчого комітету міської 

ради. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                  О.В.Омельчук 

 

 

 

 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


 

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирська область , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

від 14.12.2016    № 165  

Про надання матеріальної  

допомоги 

 

У зв’язку із закінченням бюджетного року та зверненнями громадян Самохвалової 

Ольги Григорівни, проживає по вул. 40 років Перемоги, 4, кв. 14, Бабанської Катерини 

Анатоліївни, проживає по вул. Інтернаціональній, 49, Швець Зінаїди Ульянівни, проживає 

по вул. Чернишевського, 11, Вахнюка Олега Івановича, проживає по вул. Будівельників, 

15, Алексєєнко Пелагеї Сергіївни, проживає по пров. Набережному, 5, Степанової Надії 

Іванівни, проживає по вул.  Московській, 34, Ковальчук Наталії Віталіївни, проживає по 

вул. Олени Бджілки, 63, Ренкас Діани Сергіївни, проживає по вул. Свято-Миколаївській, 

85-а, кв. 6, Талах Галини Василівни, проживає по вул. 40 років Перемоги, 8, кв. 2, Талах 

Марії Андріївни, проживає по вул. Олени Теліги,20 про надання матеріальної допомоги,  

керуючись п. 4 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1.  Надати матеріальну допомогу: 

1.1. Самохваловій О.Г. на поховання брата в сумі 300,00 грн.; 

1.2. Бабанській К.А. на лікування в сумі 800,00 грн.; 

1.3. Швець З.У. на лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.4. Вахнюку О.І. на лікування брата в сумі 1000,00 грн. 

1.5. Алексеєнко П.С. на лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.6. Степановій Н.І. на лікування в сумі 500,00 грн.; 

1.7. Ковальчук Н.В. у зв'язку з пожежею житлового будинку в сумі 1000,00 грн.; 

1.8. Талах Г.В. на лікування в сумі 600,00 грн.; 

1.9. Талах М.А. на лікування в сумі 200,00 грн.; 

1.10. Ренкас Д.С. на лікування в сумі 100,00 грн. 

 

2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. виділити 

кошти згідно  кошторисних призначень в сумі 5500,00 грн. 

 

3. Винести дане питання на розгляд та затвердження виконавчого комітету. 

 

 

 

Міський голова                                    О.В. Омельчук  

 

 

mailto:olevsk_miskrada@ukr.net


 
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської , 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52 

 e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net 

Розпорядження 

Олевського міського голови 

від 20.12.2016 № 169 

 

Про надання дозволу  

на торгівлю з лотків 

 

 Розглянувши звернення фізичної-особи підприємця Цацабашвілі 

Демни, керуючись пунктом 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Цацабашвілі Демні на 

торгівлю фруктами з легкового автомобіля на перехресті вулиць 

Московської та Привокзальної до 01.01.2017  року. 

2. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Цацабашвілі Демну утримувати 

місце торгівлі в належному стані. 

3. Винести дане розпорядження на затвердження виконавчого комітету 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 
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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  № 222 

від 28 грудня 2016 року 

 

Про надання дозволу на  

встановлення тимчасової  

споруди 
 

 Розглянувши заяву громадянина Особи, 1, проживає по  вул. Адреса, 4 

кв. 26, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

«Порядком  розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Олевськ» затвердженим рішенням сьомої 

сесії Олевської міської ради VІІ скликання від 13.05.2016 року № 127 «Про 

внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Олевської міської ради VІ 

скликання від  25.04.2012 року № 209 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької 

діяльності в м. Олевськ»виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл громадянину Особі, 1 на розміщення тимчасової споруди на 

орендованій ділянці по вул. Гетьмана Виговського для  впровадження 

підприємницької діяльності (торгівля непродовольчими товарами). 

2. Виконавцю робіт гр. Особі, 1: 

-    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 до тимчасової споруди територію 

тротуарною плиткою, освітленням та урнами для сміття; 

-  здійснювати прибирання прилеглої  до тимчасової споруди території. 

3.У разі невиконання вимог зазначених в п. 2 цього рішення, виконавець 

робіт позбавляється дозволу на розміщення тимчасової споруди. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури Пятницького В.Б. 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

    Голосували «За» -  14 

         «Утрималось» - 3 



 

       
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 223 

 

від 28 грудня 2016 року 

 

Про надання дозволу на  

розміщення реклами в м. Олевську 

 

Розглянувши заяву та надані документи фізичної особи-підприємця 

Особи, 1, керуючись ст. 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Правилами благоустрою території міста, затвердженими рішенням 

шостої сесії Олевської міської ради VІ скликання від 19.04.2011 року № 82 

«Про затвердження Правил благоустрою території міста Олевська», 

рішенням сьомої сесії міської ради VІІ скликання  від 13 травня 2016 року № 

126 «Про затвердження Положення про  розміщення зовнішньої реклами на 

території міста Олевська»,  виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

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

інформаційного рекламного щита (бігборда)  розміром  4мх2м по вул. Свято-

Миколаївській,  відповідно до схеми розташування. 

2. Начальнику відділу архітектури та будівництва міської ради Пятницькому 

В.Б. укласти договір про тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів. 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

     Голосували «За» -  16 

           «Проти» - 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  № 224 

 

 

від 28 грудня 2016 року 

 

Про актуалізацію даних щодо  осіб,  

які перебувають на квартирному обліку 

 

 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 

розглянувши надані документи Остапенко Анною Сергіївною, 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  від 28.09.2016 

року № 174 «Про взяття на квартирний облік осіб, що потребують  

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

Остапенко Анни Сергіївни, а саме:  

Остапенко Анна Сергіївна  –  заявник 

Остапенко Андріана Андріївна  – дочка 

2. Працівнику міської ради Налапко О.В. внести відповідні зміни в облікову 

документацію. 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

    Голосували «За» -  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 225 

 

від 28 грудня 2016 року 

 

Про взяття на квартирний облік 

громадян, що потребують 

покращення житлових умов 

 

Розглянувши заяву Свинчука Вадима Олександровича, проживає по  

вул. Володимирській, 4, кв. 61,  м. Олевськ, надані документи,  керуючись п. 

2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36 

Житлового кодексу, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:   

1. Взяти на квартирний облік Свинчука Вадима Олександровича, 1992 р.н. 

та внести в списки на отримання житла до загальної черги. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 
 

 

 

 

 

    Голосували «За» -  17 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 226 

 

від 28 грудня 2016 року 

 

Про присвоєння та зміну 

адресних номерів 

 

 Розглянувши заяви громадян, у зв’язку з розподілом житлових 

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

Україні», виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Змінити  адресний номер  житлового будинку № 38 по вул. 

Московській  на вул. Московська, 38  кв. 1 та  вул. Московська, 38, кв. 

2 – Особа, 1.  

2. Змінити  адресний номер  житлового будинку № 8 по вул. Набережній 

на вул. Набережна, 8  кв. 1 – Особа, 2 та вул. Набережна, 8, кв. 2 – 

власник Особа, 3.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Колбасюка В.В. 

 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

 

 

    Голосували «За» -  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

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

 

РІШЕННЯ  № 227 

 

від 28 грудня 2016 року 

 

Про надання дозволу  

на відкриття торгової точки 

 

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

смт Ємільчино Єміцльчинського району по вул. Лівобережній, 13, надані 

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

Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Особі, 1 на відкриття торгової 

точки для торгівлі побутовою технікою, меблями, будівельними 

матеріалами в орендованому приміщенні загальною площею 50  кв.м. по 

вул. Київській, 6 в м. Олевську з графіком роботи:  понеділок - неділя з 

09
00

 до 18
00 

, без перерви та 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  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. 

 

 

 

Секретар міської ради      Н.І. Біленець 

 

    Голосували «За» -  17 

 



 


