
Зареєстровано членів виконкому - 16 

        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 130 

від 01 липня  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 реконструкцію житлового будинку (добудова до  
житлового будинку житлових кімнат, кухні, веранди та підсобних 
приміщень) загальним розміром 14 м х 9,20 м на власній 
присадибній ділянці по вул. Адреса, 1; 

1.2 . Особі, 2 на будівництво гаражу розміром 4м х 10м на власній 
присадибній ділянці по вул. Адреса, 2. 

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» - 16 

 
 
 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 131 

від 01 липня  2014 року 
 
Про надання дозволу 
на збір вихідних даних 
 

 Розглянувши заяви громадянки Особи, 1, об'єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Шелест», відповідні документи, 
керуючись ст. ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконком міської ради 

 
ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на збір вихідних даних: 
1.1. Особі, 1 на підключення до центрального водопостачання до кв. 1 по 

вул. Енгельса, 1; 
1.2. ОСББ «Шелест» на добудову до кв. 1 житлових приміщень розміром 

11,5 м х 5 м. 

 

Міський голова        А.В. Повар 

 
 

Голосували «За» - 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 132 

від 01 липня  2014 року 
 
 
Про надання дозволу 
на розміщення реклами 
 

 Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1,  керуючись 
ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами 
благоустрою м. Олевська,   виконком міської ради 
  
 ВИРІШИВ:  

1. Надати дозвіл Особі, 1 на розміщення рекламних щитів в 
районі мосту по вул. Зої Космодем'янської, згідно схеми 
(додається).   

  
 
Міський голова                                                                             А.В. Повар 
 
Голосували «За» - 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 133 

від 01 липня  2014 року 
 
Про надання дозволу на  
встановлення огорожі 
 
 
 Розглянувши заяву приватних підприємців, які здійснюють підприємницьку 
діяльність в тимчасових спорудах по вулиці Київській, керуючись ст. 31    
Закону України «Про місцеве самоврядування України», виконком міської 
ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл приватним підприємцям, які  здійснюють підприємницьку 
діяльність в тимчасових спорудах по вулиці Київській, на встановлення 
огорожі згідно схеми (додається). 

 

Міський голова        А.В. Повар 
 

 
Голосували «За» - 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 134 

від 01 липня  2014 року 
 

Про надання дозволу на  
встановлення тимчасової  
споруди 

 

  Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця,  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 тимчасової споруди (літнього майданчика 
до кафе) Особі, 1 по вул. Адреса, 1. 

2. Термін розміщення  тимчасової споруди для здійснення 
підприємницької діяльності становить 5 (п’ять) років з дня введення в 
експлуатацію. 

3. ФОП: 
-   виготовити паспорт прив’язки; 
-  в 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 території 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» - 16 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 135 

від 01 липня  2014 року 
 
Про присвоєння  
юридичної адреси 
 

 Керуючись ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ:   

1. Присвоїти юридичну адресу земельній ділянці по ІІ пров. Ступіна – ІІ 
пров. Ступіна, 2 

 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 

Голосували «За» - 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 136 

від 01 липня  2014 року 

 
Про надання дозволу 
на відключення від  
централізованого опалення 
 
 
 Розглянувши заяви Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1,  відповідні 
документи, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл Особі, 1 на відключення від централізованого опалення 
кв. 86 по вул. Адреса, 1. 

 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
 
Голосували «За» - 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 137 

від 01 липня  2014 року 

Про розгляд  
листа начальника  
Коростенского УЕГГ 
 
 

 Розглянувши лист начальника Коростенського УЕГГ 
Андросовича С.М. про  визначення власника безгосподарських газопроводів, 
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. Винести на розгляд чергової сесії Олевської міської ради питання 
прийняття на баланс Олевської міської ради, з послідуючою 
безоплатною передачею у користування на баланс УЕГГ ПАТ 
«Житомиргаз», безгосподарських газопроводів. 

 

 

Міський голова         А.В. Повар 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 
 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 120 

від 01 липня  2014 року 
 
 

 
Про затвердження  
розпоряджень  
міського голови 
 

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

1. Затвердити розпорядження міського голови: 
-  № 90 від 06.06.2014 року «Про надання матеріальної допомоги»; 
- № 94 від 13.06.2014 року «Про святкування Дня міста та 

фестивалю чорниць» 
- № 101 від 20.06.2014 року «Про надання дозволу на проведення 

молодіжного заходу». 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 

 
 
 
Голосували «За» - 16 

 
 

 

 

 

 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 121 

від 01 липня  2014 року 
 

Про надання матеріальної 
допомоги 
 

  Розглянувши заяви громадян міста про ситуацію, яка склалася в 
їх сім’ях по причині мобілізації чоловіків та синів до Збройних Сил 
України, заяви Особи, 1 проживає по вул. Адреса, 1, Особа, 2, проживає 
по вул. Адреса, 2 відповідні документи,  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:   

2. Виділити матеріальну допомогу на встановлення газового опалення 
Особі, 1 в сумі 1000,00 грн. 

3. Виділити матеріальну допомогу на ремонт будинку Особі, 2 в сумі 
500 грн. 

4. Заввідділом фінансово-господарської діяльністі міської ради Дорош 
В.В. виділити кошти в сумі 3500 (три тисячі п’ятсот)  грн. з 
місцевого бюджету в межах кошторисних призначень на 2014 рік. 

 

                          Міський голова    А.В. Повар 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 



 

      

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 122 

від 01 липня  2014 року 
Про надання матеріальної  
допомоги на поховання  

 
 Розглянувши заяву Особі, 1, проживає по вул. Адреса, 2,  про надання 
матеріальної допомоги на поховання сина,  який на день смерті ніде не 
працював, пенсії не отримував, на обліку в центрі зайнятості не перебував, 
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 99 від 31.01.2007 року 
„Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких 
категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 
зобов'язалася поховати померлого”, виконком міської ради  
 
ВИРІШИВ: 

1. Надати матеріальну допомогу Особі, 1  на поховання сина, в сумі 150 
грн.  

2. Завідуючій фінансово-господарським відділом міської ради Дорош В.В. 
виділити кошти в сумі 150 (сто п’ятдесят)  грн. з місцевого бюджету в 
межах кошторисних призначень на 2014 рік. 

 
 
 
 
 
Міський голова                                                                           А.В. Повар 
 
 
 
 
Голосували «За» - 16 

 
 
 
 
 



        

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 118 

від 01 липня  2014 року 
 

Про затвердження висновку 
органу опіки та піклування 
щодо встановлення днів спілкування 
батька з малолітньою донькою  
 
 
 Розглянувши заяву гр. Особи, 1, що проживає у м. Олевську по вул. 
Адреса, 1,  акти обстежень житлово-побутових умов життя, висновок 
органу опіки та піклування,  виконком міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування міської ради 
щодо встановлення днів спілкування батька з малолітньою 
донькою, що проживає окремо від нього  (додається). 

 
 
 
 
Міський голова       А.В. Повар 

 

 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 



 

       

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 119 

від 01 липня  2014 року 
 

Про розгляд матеріалів щодо 
присвоєння звання «Почесний громадянин 
м. Олевськ» у 2014 році 
 
 Розглянувши та обговоривши подання відділу освіти Олевської 
районної державної адміністрації, міського голови щодо пропозиції про 
присвоєння звання почесного громадянина м. Олевськ у 2014 році 
завідуючій дошкільним навчальним закладом «Зірочка» Кондратовець 
Любові Андріївні, документи та матеріали на кандидата, виконком міської 
ради 
ВИРІШИВ:  
1. Винести на розгляд та затвердження сесії кандидатуру Кондратовець 

Любові Андріївни – завідуючої дошкільним навчальним закладом № 1 
«Зірочка» , для присвоєння їй звання «Почесний громадянин м. Олевськ» 

 
 
 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 

 



       

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 124 

від 01 липня  2014 року 
Про зняття з квартирного обліку 
 громадян, що перебувають на обліку 
 у зв’язку з покращенням 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» - 16 

 

 

 
 
 
 



 
 

       

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 125 

від 01 липня  2014 року 
              

Про взяття на квартирний облік 
громадян, що потребують 
покращення житлових умов 
 
 
          Розглянувши заяву та відповідні документи опікуна Особи, 1, проживає 
по вул. Адреса, 1 щодо постановки його підопічного Особи, 2, 1996 року 
народження  на квартирний облік, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 36, ст. 46 Житлового кодексу, 
виконком міської ради 
ВИРІШИВ:  1. Взяти на квартирний облік на отримання соціального житла 
дитину-сироту Особу, 2, 1996 р. н. 
2. Поставити Особу, 2 на квартирний облік для позачергового отримання 
житла  та внести до обліку соціальної позачергової черги громадян, що 
потребують поліпшення  житлових умов, як дитину сироту  позбавлену 
батьківського піклування. 
3. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. зібрати інформацію щодо 
наявності житлової площі по місцю проживання батьків дитини та за її 
наявності закріпити частку житлової площі за Особою, 2. 

   

Міський голова                                                                   А. В. Повар 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 



 

       

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 126 

від 01 липня  2014 року 
 
Про перебування громадян  
на квартирному обліку щодо  
поліпшення  житлових умов 
 

          Розглянувши заяву та відповідні документи гр. Особи, 1, яка  проживає  
по вул.  Адреса. 1 м. Олевськ, керуючись п. 2 ст. 30 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 36, ст. 41 Житлового кодексу, 
виконком міської ради  
 
ВИРІШИВ:  1. Сім'ю Особи, 1 внести до обліку першочергової черги 
громадян, що потребують поліпшення  житлових умов, як багатодітну сім'ю.  
                       2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. внести 
відповідні зміни в обліковій документації 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                   А. В. Повар 
 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 



       

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 127 

від 01 липня  2014 року 
 
Про розгляд звернення голови  
районної ради ветеранів війни та праці 
 
 Розглянувши лист голови районної ради ветеранів війни та праці 
Ничипорчук Н.Т. щодо встановлення меморіальної дошки на честь медичних 
працівників ВВВ – підпільників, партизанів, фронтовиків Олевщини, 
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком міської ради 
ВИРІШИВ:   

1. Дати дозвіл на встановлення меморіальної дошки на честь 
медичних працівників ВВВ – підпільників, партизанів, 
фронтовиків Олевщини на приміщенні Центру первинної 
медико-санітарної допомоги за адресою: м. Олевськ, вул. 
Свято-Миколаївська,46. 
    

 

 

 

Міський голова                                                                  А. В. Повар 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 



       

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 128 

від 01 липня  2014 року 
 

Про надання дозволу на роздрібну 
торгівлю з лотків по вул. Привокзальній  
та Київській  
 
      Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,       
розглянувши  заяви приватних підприємців, які здійснюють роздрібну 
торгівлю з лотків, лист директора Олевського комбінату громадського 
харчування Стрюковатої Тамари Адамівни, керуючись ст. 30, 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням 31 сесії 5-го 
скликання від 20.04.2010р. «Про затвердження Положення про торгівлю з 
лотків у м. Олевськ», рішенням виконкому № 225 від 15.09.2010р. «Про 
затвердження місць для роздрібної торгівлі в м. Олевськ», виконком міської 
ради  
 
ВИРІШИВ:  

1. Продовжити до 31.12.2014 р. дію договорів особистого строкового 
сервітуту, укладених на період з 01.01.2014р по 01.07.2014р. з 
приватними підприємцями, які здійснюють роздрібну торгівлю з 
лотків на вулицях Київській та Привокзальній.  

2. Дозволити здійснення роздрібної торгівлі з лотків гр. Особі, 1 (місце 
№ 16), Особі, 2 ( місце по вул. Київській між кафе та аптекою), 
Олевському комбінату громадського харчування (місце № 27) в 
період з 01.07.2014р. по 31.12.2014р.  

3. Приватним підприємцям та населенню, які здійснюють роздрібну 
торгівлю з лотків 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». 

4. Приватним підприємцям та громадянам міста, Олевському КГХ, які 
здійснюють роздрібну торгівлю з лотків, укласти угоду на санітарну 
очистку відведеної  території вулиць Київської та Привокзальної з 
ПП Бородавко В.О. 



5. Заступнику міського голови Мельнику С.В. заключити договори на 
тимчасову оренду земельних ділянок з приватними підприємцями.  

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

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

 
 
 

 
Міський голова                                                                      А.В. Повар 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 

 

 



       

УКРАЇНА 

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

 
РІШЕННЯ  № 123 

від 01 липня  2014 року 
 

Про надання дозволу 
на відкриття торгових 
точок 
 
 Розглянувши лист товариства з обмеженою відповідальністю 
«ТЕТРАГРУП»,  лист товариства з обмеженою відповідальністю  
«ОЛІМПИК ТРЕЙД», заяву приватного підприємця, проживає у м. Олевськ 
по вул. Адреса, 1,  відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону  України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 
ВИРІШИВ:  
1. Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПІК 
ТРЕЙД» на  здійснення торгівлі нафтопродуктами, скрапленим газом, 
продовольчими та непродовольчими товарами  у орендованому об’єкті 
автозаправочної станції по вул. Свято-Миколаївській, 148  м. Олевськ 
  з графіком роботи:  
  понеділок - неділя з 0000 до 2400, 
           без вихідних 
2. Дати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕТРАГРУП»  
на здійснення торгівлі нафтопродуктами, скрапленим газом, продовольчими 
та непродовольчими товарами  у орендованому об’єкті автозаправочної 
станції по вул. Свято-Миколаївській, 181  м. Олевськ 
  з графіком роботи:  
  понеділок - неділя з 0000 до 2400, 
         без вихідних 
3. Дати дозвіл до 01.01.2015 року приватному підприємцю на відкриття 
торгової точки для здійснення торгівлі продовольчими товарами у 
орендованому приміщенні загальною площею 25 кв.м. по вул. Свято-
Миколаївській, 41-а  м. Олевськ 
  з графіком роботи:  
 понеділок - неділя з 800 до 2000, 
         без вихідних 
4. Суб'єкти господарської діяльності повинні 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. Зобов’язати ТзОВ «ОЛІМПІК ТРЕЙД»,  ТзОВ «ТЕТРАГРУП»,  ПП 
забезпечити прилеглу до торгових точок територію  належним освітленням і 
двома урнами для сміття. 
6. Попередити ТзОВ «ОЛІМПІК ТРЕЙД», ТзОВ «ТЕТРАГРУП», ПП про 
відповідальність за порушення Правил благоустрою міста. 
 
 

 
Міський голова       А.В. Повар 
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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  № 129 

від 01 липня  2014 року 
 

Про надання дозволу на облаштування 
турнікету по вул. Київській  
 
        
       Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,       
керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконком міської ради  
 ВИРІШИВ:  

1. Дати дозвіл на облаштування турнікету між проїзною частиною та 
тротуаром по вулиці Київській в районі розташування Олевського 
кооперативного ринку.  

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

 
 
 

 
Міський голова                                                                      А.В. Повар 

 

 

Голосували «За» - 16 

 

 

 

 

 

 

 


