
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  № 96 

від 29 травня  2014 року 
Про затвердження висновку 
органу опіки та піклування 
про стан виконання батьківських  
обов’язків громадянкою Майстер І.В. 
 

 Заслухавши інформацію провідного спеціаліста РЦСССДМ Помін 
Тетяни Іванівни, спеціаліста міської ради Саковець Лесі Вікторівни про стан 
виконання батьківських обов’язків Майстер Іриною Василівною сосовно її 
малолітнього сина Майстра Іллі Руслановича, 25.03.2010 року народження, 
взявши до уваги акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, 
висновок органу опіки та піклування міської ради, виконком міської ради  
 ВИРІШИВ:  

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування міської ради про 
стан виконання батьківських обов’язків  громадянкою Майстер І.В. 
(додається). 
 

 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
 
 
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  № 100 

від 29 травня  2014 року 
 
Про підготовку дитячих 
садків до роботи в осінньо - 
зимовий період 

 
 

Відповідно до подання завідуючих ДНЗ №  № 1, 2, 10, 13, 19, з метою 
проведення поточних ремонтів приміщень дитячих садків, їх якісної 
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період та надання щорічних 
відпусток працівникам закладів дошкільної освіти, виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Провести підготовку дитячих садків до роботи в осінньо-зимовий 
період та організувати ремонти приміщень у такі терміни: 
-  з 01.06.2014 року по 31.07.2014 року – ДНЗ  № 19, № 2; 
-  з 01.07.2014 року по 31.08.2014 року – ДНЗ № 1, № 10, № 13; 

2. Відповідальність за проведення ремонтів дитячих закладів покласти 
на завідуючих дитячими садками. 

 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 

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  № 110 
 

від 29 травня  2014 року 
Про хід роботи комісії 
по обстеженню території 
Олевського кооперативного ринку 
 
 
 Заслухавши інформацію голови комісії, члена виконкому 
Стадніка Р.П., заступника міського голови Колбасюка В.В. про 
використання території та додержання проекту плану території 
Олевського ринку, керуючись п. б п. п. 1, 2 ст. 27, п. а пп. 8, п. б пп. 2,3 
ст. 30, п. а п.п. 6, п. б п.п. 3,6 ст. 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 26, ст. 28 Закону України «Про 
врегулювання містобудівельної діяльності», виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 
1. Зобов’язати голову правління Олевської райспоживспілки Сороку 

О.І., директора кооперативного ринку Розе О.Р.: 
- додержуватись правил торгівлі на Олевському кооперативному ринку, 

затверджених рішенням № 81 від 19.04.2011р. «Про затвердження 
правил торгівлі на ринках м. Олевська»; 

- до 30.06.2014р. погодити з виконкомом міської ради проект та зміни до 
проекту Генерального плану забудови території Олевського 
кооперативного ринку, надати копію проекту Генерального плану 
забудови ринку і функціональну схему забудови ринку; 

- призупинити знесення огорожі ринку та розпочати роботи по 
відновленню огорожі ринку в м. Олевську;  

- привести у відповідність до Генерального плану забудови ринку 
забудову ринку малими архітектурними формами для здійснення 
підприємницької діяльності; 

-  облаштувати торгові прилавки для реалізації власної продукції 
населенням міста та району у відповідності до Генерального плану 
забудови ринку; 

- до 20.06.2014р. виконкому міської ради надати інформацію про 
власників торгових об’єктів, малих архітектурних форм. 



2. Підготувати звернення в прокуратуру Олевського району по 
питанню недотримання адміністрацією Олевського кооперативного 
ринку Правил торгівлі на ринку та проекту Генерального плану 
забудови ринку. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Колбасюка В.В. 

 
 
 
 
 
Міський голова       А.В. Повар 

 
 
 
 

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  № 97 

від 29 травня  2014 року 
Про зняття з обліку сім'ї,  
що перебувала в складних  
життєвих обставинах 
 
 Відповідно до рішення Олевського районного суду Житомирської 
області від 04.04.2014 року про позбавлення батьківських прав громадянки 
Сєбєнкової Анжели Валеріївни стосовно її малолітніх дітей Сєбєнкової 
Карини Іванівни, 19.05.2008 року народження та Сєбєнкова Віктора 
Олеговича, 17.08.2009 року народження, враховуючи те, що діти влаштовані 
до Житомирського обласного центру соціально-психологічної реабілітації  
дітей «Сонячний дім» і зникла потреба у соціальному інспектуванні,   
виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Зняти з обліку сім’ю Сєбєнкової Анжели Валеріївни, що перебувала 
в складних життєвих обставинах.  

 
 
 
 
Міський голова       А.В. Повар 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  № 115 

від 29 травня  2014 року 
 
Про розгляд листа 
голови правління 
ПАТ «Житомиргаз» 
 

Розглянувши лист голови правління ПАТ «Житомиргаз» Ющенка В.І.,  
відповідні документи, керуючись ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись Постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 227 від 07.03.2013 
року, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України від 27.03.2013 року № 
492/23024, Законом України «Про засади функціонування ринку природного 
газу», виконком міської ради  
 
ВИРІШИВ: 

1. Лист голови правління ПАТ «Житомиргаз» Ющенка В.І. взяти до 
відома. 

2. Заступнику міського голови Мельнику С.В., голові органу 
самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Східний 1» 
підготувати всі необхідні документи щодо передачі в 
користування газопроводів по вулицях Володимирській, 
Островській, Герцена, Енгельса, Лісній, Г. Бабій, Набережній, 
Кузнєцова та їх провулків ПАТ «Житомиргаз». 

 
Міський голова       А.В. Повар  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 
РІШЕННЯ  № 116 

від 29 травня  2014 року 
Про надання дозволу 
на розміщення тимчасових 
споруд 
 

Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців,  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. Надати дозвіл на розміщення тимчасових споруд: 
1.1. ФОП Особі, 1 по вул. Адреса, 1 для провадження 

підприємницької діяльності; 
1.2. ФОП Особі, 2 по вул. Адреса, 1 для провадження 

підприємницької діяльності; 
1.3. ПП Особі, 3 по вул. Адреса, 1 для провадження підприємницької 

діяльності. 
2. Термін розміщення  тимчасових споруд для здійснення 

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

3. ФОП: 
-   виготовити паспорт прив’язки; 
- заключити в місячний термін договір особистого строкового 
сервітуту для розміщення тимчасової споруди; 
- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ  та Порядку 
розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької 
діяльності в м. Олевськ; 
- забезпечити облаштування прилеглих територій урнами та трьома 
квітниками біля тимчасової споруди; 
-  здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасової споруди. 

4. У разі невиконання вимог зазначених в п. 3 цього рішення, фізична 
особа-підприємець позбавляється дозволу на розміщення тимчасової 
споруди. 



 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
 
 
 

 
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  № 112 

від 29 травня  2014 року 
 
Про надання дозволу на  
збір вихідних даних 
 

Розглянувши заяви громадян, відповідні документи, керуючись ст. 30, 
31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком 
міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
1. Надати дозвіл на збір вихідних даних на підключення до 

централізованого водопостачання: 
1.1. Особі, 1 до кв. 1 по вул. Адреса, 2; 
1.2. Особі, 2 до кв. 2 по вул. Адреса, 3; 
1.3. Особі, 3  по вул. Адреса, 4. 

 
 
Міський голова       А.В. Повар 
 
 
 

 
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  № 113 

від 29 травня  2014 року 
 
Про присвоєння  
юридичної адреси 
 
 
 Розглянувши заяву громадянки, відповідні документи, керуючись ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 
ради 
 
 
ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти юридичну адресу земельній ділянці по вул. Адреса – 
Адреса, 12-а. 

 
 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 
РІШЕННЯ  № 114 

від 29 травня  2014 року 
 
 
Про надання дозволу 
на відключення від централізованого 
опалення 
 
 Розглянувши заяву  громадянина, відповідні документи,  керуючись ст. 
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл гр. Особі, 1 на відключення від централізованого 
опалення квартири №11 по вул. Адреса, 1. 

 
 
Міський голова       А.В. Повар 
 
 
 
 

 
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  № 111 

від 29 травня  2014 року 
 
Про надання дозволу на будівництво,  
добудову та перебудову житлових  
будинків, господарських будівель  
та споруд  
 
 Розглянувши заяви  громадян,  відповідні документи, керуючись ст. 31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 
«Про містобудівну діяльність в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Надати дозвіл: 

1.1 . Особі, 1 на перебудову веранди розміром 5,5 м х 4 м зі зміною 
житлової площі, кімнати розміром 4 м х 2,8 м,  на добудову до 
житлового будинку ванної кімнати, кухні та кладової розміром 9,9 м 
х 3,5 м та на нове будівництво погребу розміром 2,5 м х 4 м по вул. 
Адреса, 1; 
1.2. Особі, 2 на добудову до житлового будинку літньої кухні з 

верандою загальним розміром 6,5 м х 6 м  по вул. Адреса, 2; 
1.3. Особі, 3 на добудову до квартири підсобних приміщень  

розміром 4м х 4,35 м по вул. Адреса, 3. 
2. Громадянам:  

-   виготовити будівельний паспорт забудови земельної ділянки; 
       - направити повідомлення до інспекції державного архітектурно-
будівельного контролю у Житомирській  області  про початок 
виконання будівельних робіт. 
 
 

Міський голова                 А.В. Повар 
 
 

 
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  № 99 

від 29 травня  2014 року 
Про надання  
матеріальної допомоги 
 
  Розглянувши заяви громадян міста Олевська про ситуацію, яка 
склалася в їх сім’ях по причині мобілізації чоловіків та синів до 
Збройних Сил України, виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
1. Виділити матеріальну допомогу, по 500 (п’ятсот) грн. кожному, 

сім’ям, чоловіки та діти яких були  мобілізовані до Збройних Сил 
України:   

1. Особі, 1,  син – Особа, 2, 1981 р.н. 
2. Особі, 3, чоловік – Особа, 4, 1984 р.н. 
3. Особі, 5, чоловік – Особа, 6, 1976 р.н.,  
4. Особі, 7, чоловік – Особа, 8, 1989 р.н. 
5. Особі, 9, чоловік – Особа, 10, 1980 р.н. 
6. Особі, 11, син -  Особа, 12, 1981 р.н. 

 

                          Міський голова    А.В. Повар 

 
 
 

 
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  № 98 

від 29 травня  2014 року 
 
 

Про затвердження розпорядження 
міського голови № 76 від 21.05.2014 
року «Про надання матеріальної допомоги» 

 
 

  Розглянувши розпорядження, що видавалося міським головою у 
зв’язку з виробничою необхідністю, у період між виконкомами, виконком 
міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити розпорядження міського голови № 76 від 21.05.2014 
року «Про надання матеріальної допомоги». 

 
 
 
 
Міський голова         А.В. Повар 
 
 
 

 
 

 
 

 
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  № 117 

від 29 травня  2014 року 
Про присвоєння  
юридичної адреси 
юридичним особам 
 
 Розглянувши заяву Олевської районної спілки споживчих товариств 
щодо присвоєння юридичних адрес будівлям, які продаються 
райспоживспілкою і знаходяться під спільною адресою,  відповідні 
документи, керуючись ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 120, ст. 141 Земельного Кодексу України, враховуючи, що 
укладення договору, який передбачає набуття права власності на будівлю та  
пов'язане з переходом права на частину земельної ділянки здійснюється після 
виділення цієї частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого 
кадастрового номера,   виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ:  

1. Розглянути питання щодо присвоєння юридичних адрес нежитловим 
будівлям, розташованим за адресою: м. Олевськ, І пров. Московський, 
11-а, які на даний момент знаходяться в процесі продажу,  при умові 
формування земельних ділянок за об’єктами по вищевказаній адресі 
шляхом поділу раніше сформованої земельної ділянки, що перебуває  у  
користуванні СП «Коопзаготпром»,  за документацією із землеустрою 
щодо поділу земельних ділянок, оскільки земельна ділянка може бути 
об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування. 

 
 
 
  
 
Міський голова                                                             А.В. Повар 

 

 
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  № 103 

від 29 травня  2014 року 
 

Про надання  дозволу на роздрібну 
торгівлю з лотків по вул. Привокзальній  
та Київській 
 
 
       Розглянувши  заяву приватного підприємця, яка здійснює роздрібну 
торгівлю з лотків, керуючись ст. 30, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішенням 31 сесії 5-го скликання від 20.04.2010 
р. «Про затвердження Положення про торгівлю з лотків у м. Олевськ», 
рішенням виконкому № 225 від 15.09.2010 р. «Про затвердження місць для 
роздрібної торгівлі в м. Олевськ», виконком міської ради  
  
ВИРІШИВ:  

1. Дозволити здійснення роздрібної торгівлі з лотків гр. Особі, 1 в період 
з 23.05.2014р. по 31.12.2014 р. 

2. ПП Особі, 1: 
2.1. 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». 

2.2. Укласти угоду на санітарну очистку відведеної  території вулиці з 
ПП Бородавко В.О. 

3. Заступнику міського голови Мельнику С.В. заключити договір на 
тимчасову оренду земельної ділянки з приватним підприємцем.  

4. Контроль за надходженням коштів, у відповідності до укладених 
договорів, покласти на заввідділом  фінансово-господарської  
діяльності міської ради Дорош В.В. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови   Колбасюка В.В.                  . 

 
 
Міський голова                                                                      А.В. Повар 
 



      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 
РІШЕННЯ  № 102 

від 29 травня  2014 року 
Про зняття з квартирного обліку 
громадян, що перебувають на обліку 
з покращення житлових умов 
 

          Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя 
Васильовича про перебування на квартирному обліку громадян, які 
поліпшили житлові умови, внаслідок чого відпали підстави для надання 
іншого жилого приміщення, не провели поновлення облікових документів,  
керуючись п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 40 Житлового кодексу, виконком міської ради 
ВИРІШИВ:   

1. Зняти з квартирного обліку, згідно додатку,  осіб, які поліпшили 
житлові умови, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого 
приміщення, не провели поновлення облікових документів, змінили місце 
проживання. 
          2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести відповідні зміни 
в списки осіб, що знаходяться на квартирному обліку у виконкомі Олевської 
міської ради. 
 
Міський голова                                                                   А. В. Повар 
 
Голосували «За» - 17 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  
до рішення виконкому ради 

 №   102  від 29.05.2014 року 
      

СПИСОК 
осіб на зняття з квартирного обліку 
у виконкомі Олевської міської ради 

№ 
п/п 

 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Підстава для зняття з 
обліку 

1 2 3 

1. Особа, 1 Отримала квартиру 
(ордер № 1035 від 
24.03.1994р.) 

2. Особа, 2 виїхав 

3. Особа, 3 виїхав 

4. Особа, 4 власне житло 

5. Особа, 5 власне житло 

6.  Особа, 6 виїхав 

7.  Особа, 7 власне житло 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА         ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
В и к о н а в ч и й          к о м і т е т 

 
РІШЕННЯ  № 104 

від 29 травня  2014 року 
Про розгляд заяви 
громадянина м. Олевська 
 
 
 
 Розглянувши заяву Особи,1, проживає по вул. Адреса,1  про завірення 
копії свідоцтва на право власності на житловий будинок по вул. Адреса, 2 
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи відсутність рішення виконкому міської ради щодо надання 
дозволу на оформлення свідоцтва на право власності на житловий будинок 
по вул. Адреса, 2, виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ:   

1. Рекомендувати гр. Особі, 1 звернутись до суду щодо 
скасування свідоцтва на право власності на житловий 
будинок з надвірними будівлями за адресою: м. Олевськ, 
вул. Адреса, 2 з подальшим оформленням нового документу  
реєстраційною службою Олевського районного  управління 
юстиції. 

 

 

Міський голова                                                                  А. В. Повар 

 

 

 

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  № 101 

від 29 травня  2014 року 
Про надання дозволу 
на відкриття торгових 
точок 
 
 Розглянувши заяви приватних підприємців, відповідні документи, 
керуючись ст. 30 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком міської ради 
ВИРІШИВ:  

1. Дати дозвіл на відкриття торгової точки для здійснення торгівлі 
промисловими товарами приватному підприємцю Особі, 1 до 
01.01.2015 року в орендованому приміщенні загальною площею 25 
кв.м. по вул. Адреса, 1  м. Олевськ 

  з графіком роботи:  
 понеділок - п’ятниця з 800 до 1800, 
 субота -  неділя - з 1000 до 1600 
         без вихідних 

2. Дати дозвіл на відкриття торгової точки для здійснення торгівлі 
промисловими товарами приватному підприємцю Особі, 2 до 
01.01.2015 року в орендованому приміщенні загальною площею 
184,0 кв. м. по вул. Адреса, 2  м. Олевськ 

  з графіком роботи:  
 понеділок - п’ятниця з 900 до 1900, 
 субота -  неділя з 0800 до 1600 
         без вихідних 

3. Дати дозвіл на відкриття торгової точки для здійснення торгівлі 
промисловими товарами приватному підприємцю Особі, 3 до 
01.01.2015 року в орендованому приміщенні загальною площею 25 
кв. м. по вул. Адреса, 3  м. Олевськ 

  з графіком роботи:  
 понеділок - п’ятниця з 900 до 1730, 
 субота -  неділя з 0900 до 1500 
          без вихідних 

4. Відмовити у наданні дозволу на відкриття кафе-бару по вул. Адреса, 4 
приватному підприємцю Особі, 4, в зв’язку з відсутністю висновку 



Олевського міжрайонного управління Головного управління Держсан-
епідслужби в Житомирській області щодо готовності кафе-бару до 
роботи. 

5. Зобов’язати приватних підприємців: 
5.1. 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. 

5.2. Забезпечити прилеглу до торгових точок територію  належним 
освітленням і двома урнами для сміття. 

6. Попередити  приватних підприємців про відповідальність за 
порушення Правил благоустрою міста. 
 
 

 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
 
 
 
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  № 105 

від 29 травня  2014 року 
Про перебування громадян  
на квартирному обліку щодо  
поліпшення  житлових умов 
 
          Розглянувши заяву та відповідні документи громадян, керуючись п. 2 
ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 36, ст. 41 
Житлового кодексу, рішенням виконкому Олевської селищної ради №  27 від 
13.02.1996 р., рішенням виконкому міської ради № 173 від 27.12.2005 р., 
виконком міської ради  
 
ВИРІШИВ:  
 1. Переоформити особову справу перебування на обліку з поліпшення 
житлових умов з померлого Особи, як заявника, на дружину Особу, 1, сім'я 
якої складається з  
чотирьох чоловік : 
- Особи,1 1956 р. н. – заявник 
- Особи, 2, 1975 р. н. – дочка 
- Особи, 3, 1996 р. н. – внучка 
- Особи, 4, 1999 р. н. – внучка 
- Особи, 5 - правнук 
                    1.1. Залишити сім'ю Особи, 1 в загальній черзі на квартирному 
обліку. 
2. Поновити на квартирній черзі Особу, 6, сім'я якого складається з чотирьох 
чоловік: 
- Особа, 6, 1981 р.н. – заявник 
- Особа, 7, 1983 р.н. – дружина 
- Особа, 8, 2005 р.н. – дочка 
- Особа, 9, 2011 р.н. – син 
2.1. Залишити сім'ю  Особи, 6 в загальній черзі з квартирного обліку. 
      3. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести відповідні зміни в 
облікову документацію. 
 
Міський голова                                                                   А. В. Повар 
 
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  № 106 

від 29 травня  2014 року 
Про розгляд позовних заяв  
громадян міста до Олевської 
міської ради 

 

      Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 
розглянувши  позовні заяви до Олевської міської ради Особи, 1 про визнання 
права власності на нерухоме майно за набувалою давністю, Особи, 2 про 
визначення додаткового строку для прийняття спадщини, керуючись ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської 
ради  

  

ВИРІШИВ:  

1. Позовну заяву Особи, 1. визнати обґрунтованою. 
2. Не заперечувати щодо позовних вимог Особи, 2  
3. Представнику Олевської міської ради в судових засіданнях при 

представленні інтересів громади міста, взяти до уваги прийняте 
рішення виконавчого комітету. 

 
 

 

 

Міський голова                                                                      А.В. Повар                                                                                          

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  № 107 

від 29 травня  2014 року 
Про надання дозволу  
на розміщення реклами 
 
  Розглянувши заяву приватного акціонерного товариства 
«Українська пожежно-страхова компанія» м. Житомир, вул. Київська, 96,  
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Правилами благоустрою м. Олевська,   виконком міської ради 
  
 ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл на розміщення рекламного щита ПАТ 
«Українська пожежно-страхова компанія» на будівлі 
перукарні за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 1 
 

 
  
 
Міський голова                                                                             А.В. Повар 
 
 
 
 
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  № 108 

від 29 травня  2014 року 
Про передачу квартир 
(будинків ) у приватну 
власність окремим  
громадянам міста 
 
  Розглянувши заяви громадян, відповідні документи, керуючись 
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом  
України «Про приватизацію державного житлового фонду», виконком 
міської ради 
  
 ВИРІШИВ:  

1. Передати у приватну власність громадян: 
1.1.  квартиру № 2 по вул. Адреса, 1, загальною площею 

48.2 м.кв., що належить до відомчого житла,  Особі, 1; 
1.2. квартиру № 7 по вул. Адреса, 2, що належить до 

комунальної власності, сім'ї  Особі, 2 яка складається з 
4-х чоловік: 

        
 2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. виготовити та видати 
свідоцтво про право власності на житло 
 
  
 
Міський голова                                                                             А.В. Повар 
 
 
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  № 109 

від 29 травня  2014 року 
              

Про надання дозволу на обрізання 
крон зелених насаджень 
 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 
розглянувши  заяву мешканця житлового будинку № 1 по вул. Зірковій м. 
Олевська,  керуючись ст. 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 10 Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 
року  № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і 
квітників у населених пунктах», виконком міської ради 
ВИРІШИВ:  

1. Дати дозвіл на обрізку крони дерева, розташованого за адресою: м. 
Олевськ, вул. Зіркова, 1 

2. Обрізку крони дерева провести за рахунок заявника, забезпечивши 
техніку безпеки під час виконання робіт. 

 
 

 

Міський голова        А.В. Повар 
 

 

 

 

Голосували «За» - 17 

 

 

 


