Перелік на питань на позачергову п’яту сесію ради від 21.03.2017
року
1. /82. Про співфінансування робіт по об’єкту «Реконструкція
централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні
споруди каналізації потужністю 500 м.куб. на добу в м. Олевську –
заміна аварійного і технічно зношеного обладнання на сучасне
енергозберігаюче»
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
2. /83. Про затвердження графіку прийом громадян депутатами
Олевської ОТГ.
Інформує: Шейко В.О. – секретар ради.
3. /84. Розгляд звернень громадян Олевської ОТГ .

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Позачергова
Р І Ш Е Н Н Я № 82
V сесія

VІІІ скликання

від 21.03.2017 року
Про співфінансування робіт по об’єкту
«Реконструкція централізованих систем
водопостачання і водовідведення «Очисні
споруди каналізації потужністю 500 м.куб.
на добу в м. Олевську – заміна аварійного і
технічно зношеного обладнання на сучасне
енергозберігаюче»
Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з
питань
містобудування,
будівництва,
транспорту,
житлово-комунального
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та
сфери послуг та з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передбачити кошти з міського бюджету на співфінансування у розмірі
10% вартості робіт по об’єкту «Реконструкція централізованих систем
водопостачання і водовідведення «Очисні споруди каналізації
потужністю 500 м.куб. на добу в м. Олевську – заміна аварійного і
технічно зношеного обладнання на сучасне енергозберігаюче» в сумі
1511,3 тис. грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош В.В. та
постійні комісії міської ради з питань містобудування, будівництва,
транспорту,
житлово-комунального господарства,
комунальної
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг та з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
Міський голова

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Позачергова
Р І Ш Е Н Н Я № 83
V сесія

VІІІ скликання

від 21.03.2017 року
Про затвердження графіку прийом
громадян депутатами Олевської
міської ради
З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав
громадян на звернення, керуючись ст. 40 Конституції України, п.5 ст.10
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст.ст. 25, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити графік прийом громадян депутатами Олевської міської ради
(додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Олевської
міської ради Шейка В.О.

Міський голова

О.В. Омельчук

Додаток до рішення
V сесії від 21.03.2017 року
Про затвердження графіку прийом
громадян депутатами Олевської міської
ради

Графік прийому громадян депутатами Олевської міської ради
№
п\п
1

Прізвище, ім’я по батькові

Місце прийому

Дні прийому

Час

Атанов Микола Олександрович

Субота

1600-1800

2

Бідюк Станіслав Миколайович
Бубенко Петро Миколайович

Третя
п’ятниця
місяця
Понеділок

1300-1500

3
4

Вербельчук Руслан Володимирович

Третя
п’ятниця
місяця

1400-1700

5

Гарбовський Валерій Михайлович

Приміщення
Кишинського
старостинського
округу
Приміщення
Варварівського
клубу
Районний центр
зайнятості
Приміщення
Лопатицького
старостинського
округу
м. Олевськ
вул. Набережна, 1

1300-1500

6

Гілюк Євген Володимирович

Третя
п’ятниця
місяця
Третя
п’ятниця
місяця

7

Гончар Сергій Андрійович

8

Демкович Павло Теодозійович

1000-1200

Приміщення
Жубровицького
старостинського
округу
Приміщення
Вівторок
Сущанського
Четвер
старостинського
округу
Адмінприміщення Середа
Олевської ЦРЛ
П’ятниця

1000-1800

бульвар Воїнів
Афганців, 17
(Торговий дім ІІ
поверх)
Журжевицька
сільська рада

Третій
понеділок
місяця

1000-1200

Третя
п’ятниця
місяця
Четвер

1100-1300

Кожна третя
п’ятниця
місяця
Третя
п’ятниця
місяця
П’ятниця

1600-1700

9

Іванченко Ярослав Станіславович

10

Катинський Володимир Іванович

11

Ковальчук Володимир Миколайович

12

Козловець Олександр Миколайович

13

Коц Віктор Васильович

ТОВ «КіБ»
вул. Герцена, 19-а

14

Кочин Микола Миколайович

Приміщення

Стовпинська
ЗОШ
Міська рада

900-1200
1500-1800
1000-1200
1400-1600

900-1500

1300-1500
1100-1400

Журжевицького
старостинського
округу
Приміщення
Хочинського
старостинського
округу
Приміщення
Дружбівського
старостинського
округу
Приміщення
Корощинського
старостинського
округу
ОП Теплових
мереж

15

Кручко Ганна Юзиківна

16

Лозян Богдан Васильович

17

Осипчук Віктор Вікторович

18

Повар Анатолій Васильович

19

Повар Валерій Павлович

20
21

Рудницький Олег Зигмундович
Ковальчук Олег Борисович

22

Снігур Василь Васильович

23

Тимощук Володимир Петрович

Приміщення
Копищенського
старостинського
округу
Міська рада

24

Торгонська Валентина Василівна

Міська рада

25

Торгонський Валентин Ілліч

26

Фіц Зеновій Романович

27

Халімончук Володимир
Миколайович

28

Харченко Микола Андрійович

Приміщення
Замисловицького
старостинського
округу
Приміщення
Юрівського
старостинського
округу
Приміщення
Кишинського
старостинського
округу
Міська рада

29
30

Хлань Віктор Степанович
Хомутовський Леонід
Володимирович

Міська рада
Зольнянська
сільська рада

Штаб БПП
вул.
Володимирська
Міська рада
Міська рада

Остання
п’ятниця
місяця

1000-1200

Третя
п’ятниця
місяця

800-1000

Перша
п’ятниця
місяця

1000-1200

Третя
п’ятниця
місяця
Вівторок

800-1200

Середа
Третя
п’ятниця
місяця
Третя
п’ятниця
місяця

1400
1300-1500

Третя
п’ятниця
місяця
Третя
п’ятниця
місяця
Третя
п’ятниця
місяця

1000-1200

Третя
п’ятниця
місяця

1300-1500

Третя середа
місяця

1400-1600

Середа,
п’ятниця
Четвер
П’ятниця

1100-1400

1200-1400

1100-1300

1200-1400
1100-1300

1500-1700
1200-1400

31

Чепура Віктор Іванович

32

Шапорда Віктор Іванович

33

Шейко Віталій Олексійович

34

Шевчук Юрій Іванович

Секретар ради

Приміщення
Майданського
старостинського
округу
м. Олевськ
вул. СвятоМиколаївська
Приміщення
Зубковицького
старостинського
округу
Приміщення
Новоозерянського
старостинського
округу

Третій
четвер
місяця

1000-1300

Четвер

1200-1400

Третя
п’ятниця
місяця

1100-1300

Третя середа
місяця

1300-1500

В.О. Шейко

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________
Позачергова
Р І Ш Е Н Н Я № 84
V сесія

VІІІ скликання

від 21.03.2017 року
Про розгляд звернень
жителів Олевської ОТГ
Розглянувши звернення жителів Олевської об’єднаної територіальної
громади щодо правового врегулювання ситуації із видобутку та реалізації
бурштину та встановлення законності надання спеціальних дозволів на
використання надр на території Олевської ОТГ, керуючись Конституцією
України, ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звернутись до Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана та Голови Верховної Ради України Андрія
Парубія щодо правового врегулювання ситуації із видобутку та реалізації
бурштину на території Олевської ОТГ.
2. Звернутись до Генерального прокурора України Юрія Луценка щодо
встановлення законності надання спеціальних дозволів Державною
службою геології та надр України на використання надр на території
Олевської ОТГ товариству з обмеженою відповідальністю «Райт
Солюшн».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради
Шейка В.О.
Міський голова

О.В. Омельчук

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11001 м. Олевськ , вул. Володимирська, 2, тел. /факс/(04135) 2-11-52
e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net, код ЄДРПОУ 04343470

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Олевської міської ради VIII скликання
до Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови
Верховної Ради України, голів депутатських фракцій та груп
Верховної Ради України щодо правового врегулювання
ситуації із видобутку та реалізації бурштину
Ми, депутати Олевської міської ради VIII скликання, звертаємося до
Вас з проблемою незаконного видобутку бурштину на території Олевської
об’єднаної громади та висловлюємо глибоку стурбованість ситуацією, що
склалася через нещодавні події.
Олевчани вже переживали стрілянину в центрі міста, що сталася 16
січня 2017 року, грабежі та викрадення людей. Нині частина підвідомчої нам
території нагадує зону проведення антитерористичної операції: присутність
великої кількості озброєних людей, військової техніки, масові акції протесту,
включаючи перекриття міжнародної автотраси «Київ-Ковель», що
спровоковані ситуацією, яка набула характеру надзвичайної події.
Впродовж останніх трьох років на території Олевщини проводиться
нелегальний видобуток бурштину. З метою заробітку до Олевська та
наближених сіл щоденно приїжджають тисячі жителів з різних регіонів
України. Кримінальними елементами було створено цілі схеми з охорони
копалень, платного пропуску видобувачів, власного видобутку, скупки та
реалізації продукції.
При цьому переважна більшість жителів громади хочуть проводити
видобуток бурштину на законних підставах і не розуміють позицію Кабінету
Міністрів України та депутатів Верховної Ради України, які пасивно
спостерігаючи за пограбуванням народного багатства, не зробили жодного
кроку для правового врегулювання ситуації.
Ми, депутати Олевської міської ради, переконані, що допоки розробка
бурштину не буде переведена у правову площину, нелегальний видобуток
цієї копалини буде створювати нові конфліктні ситуації, масштаби і наслідки
яких передбачити важко.
Враховуючи вище викладене, просимо Вас:

1. Використати свої владні повноваження з метою негайного розгляду
Верховною Радою нової редакції проекту Закону України «Про видобування
та реалізацію бурштину».
2. При підготовці та розгляді законопроекту максимально врахувати
інтереси громад, на території яких розроблятимуться поклади бурштину, а
саме:
- врегулювання механізму діяльності артілей та одноосібного
видобутку бурштину на родовищах, розробка яких у промислових масштабах
є нерентабельною;
- спрощення порядку отримання дозвільних документів для здійснення
видобутку;
- визначення механізму реалізації, зберігання та перевезення бурштину;
- посилення відповідальності за незаконний видобуток, реалізацію,
зберігання та перевезення бурштину;
- створення умов для поповнення доходної частини місцевих бюджетів;
- здійснення рекультивації порушених земель.
Разом з тим, просимо ініціювати проведення розширеного засідання
відповідного профільного комітету Верховної Ради України із залученням
фахівців, представників влади, органів місцевого самоврядування та
громадських активістів з районів Житомирської, Рівненської та Волинської
областей, де ведеться незаконний видобуток бурштину, з метою проведення
широкого громадського обговорення вказаного законопроекту та врахування
думки місцевих громад.
Звернення прийнято на позачерговій п’ятій сесії Олевської міської
ради VIII скликання 21 березня 2017 року.

За дорученням депутатів Олевської міської ради,
голова Олевської міської ради

Омельчук О.В.

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11001 м. Олевськ , вул. Володимирська, 2, тел. /факс/(04135) 2-11-52
e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net, код ЄДРПОУ 04343470

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Олевської міської ради до Генеральної прокуратури
України щодо встановлення законності надання спеціальних
дозволів на використання надр
Ми, депутати Олевської міської ради VIII скликання, висловлюємо
глибоку стурбованість ситуацією, що склалася навколо питання незаконного
видобутку бурштину та інформацією про отримання однією з приватних
організацій з іноземними інвестиціями спеціальних дозволів на видобування
бурштину-сирцю.
Під час неодноразових масових акції протесту, включаючи перекриття
міжнародної автотраси «Київ-Ковель», сотні жителів громади вимагали від
місцевої влади пояснення законності погодження вищезазначених
документів.
Отримавши від людей копії документів, ми пересвідчилася в тому, що
26 серпня 2016 року Державною службою геології та надр України було
видано два спеціальні дозволи на користування надрами на геологічне
вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку бурштину, площею
3405 гектарів поблизу села Шебедиха та 822 гектарів поблизу села
Замисловичі товариству з обмеженою відповідальністю «Райт Солюшн».
Разом з тим, до Житомирської обласної ради надійшов лист
Міністерства екології та природних ресурсів України, в якому надано
інформацію Державної служби геології та надр України про видані у 2016
році спеціальні дозволи на користування надрами у Житомирській області, а
саме товариству з обмеженою відповідальністю «Райт Солюшн». Проте
вказаній організації, відповідно до рішень обласної ради, було відмовлено у
погодженні надання спеціальних дозволів, про що повідомлено Державній
службі геології та надр України.

Всупереч цьому, не враховуючи думку громади жителів Олевщини,
Держгеонадрами України видано спеціальні дозволи на користування
надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової
розробки бурштину, які надали монопольне право ТОВ «Райт Солюшн» на
здійснення підприємницької діяльності із видобування корисних копалин, які
є власністю народу України.
Виходячи з викладеного, просимо Вас визначити законність отримання
ТОВ «Райт Солюшн» спеціальних дозволів на користування надрами з метою
геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки
бурштину ділянок Замисловицька і Правобережна в Олевському районі
Житомирської області.
Звернення прийнято на позачерговій п’ятій сесії Олевської міської
ради VIII скликання 21 березня 2017 року.

За дорученням депутатів Олевської міської ради,
голова Олевської міської ради

Омельчук О.В.

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ
позачергова
V сесія

VІІІ скликання

від 21.03.2017 року
Приміщення актового залу
Усього обрано депутатів – 34
Зареєстрованих на сесії – 24 /список додається/
Заапрошені: перший заступник міського голови Ніколайчук О.В., заступники
міського голови Осипчук Я.М., Колбасюк В.В., керуючий справами
виконавчого комітету Русин Ю.Г., голова Олевської районної державної
адміністрації Лазаренко Д.М., голова Олевської районної ради Троц В.М.,
виконуючий обов’язки начальника Олевського ВП ГУНП Савлук С.І.
Присутні: засоби масової інформації.
Позачергову п’яту сесію Олевської міської ради об’єднаної територіальної
громади VІІІ скликання відкрив міський голова Омельчук Олег Васильович
СЛУХАЛИ: Про обрання робочої групи.
Пропозицію вніс депутат міської ради Ковальчук Олег Борисович
ВИРІШИЛИ: Обрати робочу групу в складі трьох осіб:
Вербельчук Руслан Володимирович
Демкович Павло Теодозійович
Хомутовський Леонід Володимирович

– депутат міської ради
– депутат міської ради
– депутат міської ради
/одноголосно/

СЛУХАЛИ: Про порядок денний позачергової п’ятої сесії Олевської міської
ради об’єднаної територіальної громади VІІІ скликання.
Інформує: Омельчук О.В. – міський голова.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про
співфінансування
робіт
по
об’єкту
«Реконструкція
централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні
споруди каналізації потужністю 500 м.куб. на добу в м. Олевську –
заміна аварійного і технічно зношеного обладнання на сучасне
енергозберігаюче»
2. Про затвердження графіку прийом громадян депутатами міської
ради Олевської ОТГ.
3. Розгляд звернень жителів Олевської ОТГ .
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний позачергової п’ятої сесії Олевської
міської ради об’єднаної територіальної громади VІІІ скликання.
1. /82. Про співфінансування робіт по
централізованих систем водопостачання і
споруди каналізації потужністю 500 м.куб.
заміна аварійного і технічно зношеного
енергозберігаюче»
2. /83. Про
затвердження
Олевської міської ради.

графіку

об’єкту «Реконструкція
водовідведення «Очисні
на добу в м. Олевську –
обладнання на сучасне

прийом громадян депутатами

3. /84. Розгляд звернень жителів Олевської ОТГ .
СЛУХАЛИ: 1. Про співфінансування робіт по об’єкту «Реконструкція
централізованих систем водопостачання і водовідведення «Очисні
споруди каналізації потужністю 500 м.куб. на добу в м. Олевську – заміна
аварійного
і
технічно
зношеного
обладнання
на
сучасне
енергозберігаюче»
Інформує: Колбасюк В.В. – заступник міського голови.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню.
Голосували «За»
- 25
/Рішення № 82 додається/
СЛУХАЛИ: 2. Про
затвердження
графіку прийом
депутатами Олевської міської ради.
Інформує: Шейко В.О. – секретар ради.
ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення по даному питанню.
Голосували «За»

- 25

громадян

/Рішення № 83 додається/
СЛУХАЛИ: 3. Розгляд звернень жителів Олевської ОТГ.
Інформує: Шейко В.О. – секретар ради.
Доповідачі: Троц В.М. – голова районної ради, Коц В.В. - депутат міської
ради, Ліпея С.С. – житель Олевсьокї ОТГ, Кочин М.М. – депутат міської
ради, Ніколайчук О.В. – заступник міського голови, Халімончук В.М. –
депутат міської ради, Ковальчук О.С. – заступник голови районної ради.
ВИРІШИЛИ: Звернутись до Президента України Петра Порошенка, Прем’єрміністра України Володимира Гройсмана та Голови Верховної Ради України
Андрія Парубія щодо правового врегулювання ситуації із видобутку та
реалізації бурштину на території Олевської ОТГ та до Генерального
прокурора України Юрія Луценка щодо встановлення законності надання
спеціальних дозволів Державною службою геології та надр України на
використання надр на території Олевської ОТГ товариству з обмеженою
відповідальністю «Райт Солюшн».
Голосували «За»
/Рішення № 84 додається/

Міський голова

- 25

О.В. Омельчук

