
Зареєстровано членів виконкому - 18

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 17
від 29 січня 2014 року

Про присвоєння
юридичної адреси

Розглянувши заяви Особи, 1, проживає в с. Адреса, 1, Особи, 2,
проживає по Адреса, 2, Особа, 3, проживає по вул. Адреса, 3, Особа, 4,
проживає по вул. Адреса, 4, відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Присвоїти юридичні адреси земельним ділянкам:

1.1. Гр. Особі, 1 по вул. Адреса, 1 – вул. Адреса, 1-а
1.2. Гр. Особі, 2 по вул. Адреса – вул. Адреса, 2-а
1.3. Гр. Особі, 3 по вул. Адреса – вул. Адреса, 3-а;
1.4. Гр. Особі, 4 по вул. Адреса – вул. Адреса, 4-а.

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

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 16
від 29 січня 2014 року

Про надання дозволу на встановлення
пам’ятного знаку з нагоди надання Олевську
Магдебурзького права

Заслухавши інформацію начальника відділу містобудування та архітектури
Олевської міської ради Пятницького В.Б., виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати дозвіл Олевській міській раді на встановлення пам’ятного знаку з

нагоди надання Олевську Магдебурзького права  біля приміщення міської
ради зі сторони вулиці Івана Франка.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 22
від 29 січня 2014 року

Про формування житлового
фонду соціального призначення

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка Василя
Васильовича щодо забезпечення соціальним житлом громадян, які
потребують соціального захисту, керуючись ст. 30 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про житловий фонд
соціального призначення», Житловим Кодексом, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Створити житловий фонд соціального призначення.
2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. розробити Положення про

надання житла з житлового фонду соціального призначення та
користування таким житлом.

Міський голова                                                                   А. В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 1
від 29 січня 2014 року

Про затвердження висновку органу
опіки та піклування Олевської міської ради
про стан виконання батьківських
обов’язків

Розглянувши лист служби у справах дітей  Олевської
райдержадміністрації щодо неналежного виховання малолітніх дітей –
особи, 1 та Особи, 2 у сім’ї Особи, 3, що проживає у м. Олевську по вул.
Адреса, 1, висновок органу опіки та піклування міської ради, виконком
міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок органу опіки та піклування Олевської міської
ради від 29.01.2014 року про стан виконання батьківських обов’язків
громадянкою Особою, 3 стосовно її малолітніх дітей – Особи, 1 та
Особи, 2 (додається).

2. Громадянці Особі, 3 протягом наступного тижня влаштувати старшу
доньку Особі, 1до дитячого закладу м. Олевська.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 23
від 29 січня 2014 року

Про взяття на квартирний облік
громадян, що потребують
покращення житлових умов

Розглянувши заяву Особи, 1, яка проживає по вул. Адреса, 1 м.
Олевськ, відповідні документи, 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 сім'ю Особи, 1, яка складається з
п’яти осіб:
Особа, 1 – заявник
Особа, 2 – чоловік
Особа, 3 – син
Особа, 4 – донька
Особа, 5 – донька

2. Сім'ю Особи, 1 внести до обліку першочергової черги громадян, що
потребують поліпшення  житлових умов, як багатодітну сім'ю

Міський голова                                                                   А. В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 4
від 29 січня 2014 року

Про зняття з квартирного обліку
громадян, що перебувають на обліку
з покращення житлових умов

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В. В.
про перебування на квартирному обліку громадян, які поліпшили житлові
умови, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого
приміщення, не провели поновлення облікових документів та не пройшли
перереєстрацію, змінили місце проживання,  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 громадян,  які поліпшили житлові
умови, виїхали  на постійне місце проживання до іншого населеного пункту,
не провели поновлення облікових документів та не пройшли перереєстрацію,
внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення,
згідно додатку 1.

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» - 18



Додаток 1
до рішення виконкому ради

№ 4 від 29.01. 2014р.

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

№
п/п Прізвище, ім’я та по-батькові

Примітка

1 2 3
1. Ткач Петро Петрович
2. Макарчук Тарас Михайлович
3. Петришин Василь Васильович
4. Алексєєва Світлана Володимирівна
5. Герасименко Борис Адамович
6. Напханюк Катерина Никифорівна
7. Пархомець Валерій Володимирович
8. Романчук Сергій Васильович
9. Ткач Олена Дмитрівна
10. Іщенко Ніна Олександрівна

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 24
від 29 січня 2014 року

Про надання дозволу
на здійснення підприємницької
діяльності

Розглянувши заяву приватного підприємця Особи, 1, проживає в м.
Малин по пров. Адреса, 1, відповідні документи, керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:  1. Дати дозвіл на здійснення підприємницької діяльності з
послуг технічного консультування на території м. Олевська у сфері
інжинірингу, геології та геодезії.

Міський голова                                                                   А. В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 3
від 29 січня 2014 року

Про надання дозволу на
відкриття торгових точок

Розглянувши заяви приватних підприємців Особи, 1, проживає в с.
Адреса, 1, Олевського р-ну, Особи, 2, проживає по вул. Адреса, 2,, відповідні
документи, керуючись ст. 30 Закону  України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Дати дозвіл:
1.1. Приватному підприємцю Особа, 1 на відкриття торгової точки у

власному приміщенні загальною площею 101,6 кв.м., по вул.
Адреса, 1 в м. Олевську для здійснення торгівлі продовольчою
групою товарів та алкогольними напоями

з графіком роботи:
понеділок - неділя з 11-30 до 23-00 год.,
без перерви та вихідних

у святкові дні (крім релігійних свят) з  11-00 до 2-00 год.
1.2. Приватному підприємцю Особа, 2 на відкриття торгової точки для

здійснення торгівлі  ритуальними товарами та пам’ятниками у
власному приміщенні загальною площею 30.0 кв.м. по вул.
Промисловій м. Олевськ

з графіком роботи:
понеділок - неділя з 0900 до 1500,
без перерви та вихідних.

2. Зобов’язати ПП Особа, 1, Особа, 2 забезпечити прилеглу до торгових
точок територію  належним освітленням і двома урнами для сміття.

3. Попередити ПП про відповідальність за порушення Правил
благоустрою міста.

4. Довести до відома ПП, що термін дії даних дозволів триває до
01.01.2015 року.

Міський голова А.В. Повар
Голосували «За» - 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 6
від 29 січня 2014 року

Про дозвіл на продовження
діяльності торгових точок

Розглянувши заяви приватних підприємців Особи, 1, проживає в м.
Олевську по вул. Адреса, 1, Особи, 2, проживає в м. Олевську по вул. Адреса,
2, Особи, 3, проживає в м. Олевську по вул. Адреса, 3, відповідні документи,
керуючись ст. 30 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Дати дозвіл на продовження діяльності торгової точки до 01.01.2015 року:

- ПП Особі, 1 по вул. Адреса, 1, в орендованому приміщенні площею 27
кв.м., з розпорядком роботи понеділок - неділя з 08-00 до 19-00 без
перерви та вихідних;

- ПП Особі, 2 по вул. Адреса, 2, у власному приміщенні загальною
площею 63,8 кв.м., з розпорядком роботи з 08-30 до 20-30 без перерви
та вихідних;

- ПП Особі, 3 по вул. Адреса, 3 в орендованому приміщенні загальною
площею 40 кв.м., з розпорядком роботи понеділок – неділя з 08-00 до
20-00 без перерви та вихідних.

2. Зобов’язати ПП забезпечити прилеглу до торгової точки територію
належним освітленням і урнами для сміття.

3. Попередити  ПП про відповідальність за порушення Правил благоустрою
міста.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 5
від 29 січня 2014 року

Про надання дозволу на роздрібну
торгівлю з лотків

Розглянувши  заяви приватних підприємців Особи, 1, проживає в м.
Олевськ по вул. Адреса, 1, Особа, 2, проживає в м. Дубровиця Рівненської
обл. по вул. Адреса, 2, які здійснюють 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. 2010р. «Про затвердження місць для роздрібної
торгівлі в м. Олевськ», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Дозволити здійснення роздрібної торгівлі з лотків у відповідності до
заключеного договору в період з 01.02.2014р. по 30.06.2014р. на
відведеній території по вулиці Привокзальній приватному
підприємцю Особі, 1 (місце № 30);

2. Відмовити Особі, 2 на здійснення роздрібної торгівлі з лотків на
відведеній території по вулиці Привокзальній в зв’язку з відсутністю
дозвільних документів санепідемслужби.

3. Приватному підприємцю 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. Приватному підприємцю укласти угоду на санітарну очистку
відведеної території вулиці Привокзальної з ПП Бородавко В.О..

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

6. Контроль за надходженням коштів у відповідності до заключених
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» - 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 8
від 29 січня 2014 року

Про надання дозволу на зрізання
аварійних зелених насаджень

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
взявши до уваги звернення мешканців міста щодо видалення аварійних дерев
на кладовищі, акти обстеження зелених насаджень, 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 видалення аварійних дерев  на міському кладовищі по
вул. Промисловій у відповідності до акту обстеження зелених
насаджень.

2. Зрізання дерев провести за рахунок міського бюджету, забезпечивши
техніку безпеки під час виконання робіт та цілісність надмогильних
споруд

3. Дрова від зрізання дерев на кладовищі по вул. Промисловій
використати на квартальні котельні орендного підприємства теплових
мереж.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 21
від 29 січня 2014 року

Про передачу квартир
(будинків ) у приватну
власність окремим
громадянам міста

Розглянувши заяву гр. Особи, 1, яка проживає по вул. Адреса, 1,
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 Особі, 1 кв. № 1 по вул. Адреса, 1 в м.

Олевськ загальною площею 58.7 м.кв., що належить до комунального

житлового фонду.

2. Заступнику міського голови Колбасюку В.В. виготовити та видати

свідоцтво про право власності на житло.

Міський голова                                                                             А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 13
від 29 січня  2014 року

Про відзначення
Дня міста Олевськ

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи пропозиції депутатів та членів виконкому міської ради, активу
міста, громадськості щодо створення умов для культурного відпочинку
жителів міста та гостей, виконавчий комітет Олевської міської ради
ВИРІШИВ:

1. Провести 24 травня 2014 року загальноміське свято День міста
Олевськ, присвячене 1302 – річниці з дня  його створення.

2. Проект Програми святкових заходів з нагоди відзначення Дня міста
Олевськ опублікувати у березневому номері інформаційного
бюлетеня «Новини Олевська» та розмістити на офіційному сайті
міської ради.

3. Створити організаційний комітет з питань підготовки та організації
проведення заходів присвячених Дню міста у складі згідно з
додатком 1.

4. Організаційному комітетові з питань підготовки  та організації
проведення заходів, присвячених Дню міста:
4.1. Організувати збір пропозицій від громадськості, активу міста,

депутатського корпусу та виконкому міської ради щодо
кандидатур для присвоєння звання «Почесний громадянин
міста Олевськ», керівництва підприємств усіх форм власності,
установ та організацій для нагородження Почесною відзнакою
та цінним подарунком відповідно до Положень  про
присвоєння звання «Почесний громадянин м. Олевськ» та
щорічного конкурсу «Людина року» (за номінаціями).
Пропозиції подати для розгляду на засідання виконкому у
квітні.

4.2. Визначити серед родин, діти яких відвідують дитячі садки м.
Олевська, претендентів щорічного міського конкурсу «Родина
року» для нагородження відповідно до Положення про
міський конкурс «Родина року – 2014».



5. Секретарю міської ради Сай Л.О. розробити сценарії проведення
святкових заходів з нагоди відзначення Дня міста та подати на
затвердження міському голові.

Міський голова А.В. Повар



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
№ 13 «Про відзначення Дня міста»
від 29 січня 2014 року

СКЛАД

організаційного комітету з питань підготовки та організації проведення
заходів присвячених Дню міста

1. Повар А.В. – міський голова, голова оргкомітету
2. Сай Л.О. – секретар  ради
3. Мельник С.В. – заступник міського голови
4. Колбасюк В.В. – заступник міського голови
5. Дорош В.В. – заввідділом фінансово-господарської діяльності міської

ради
6. Пятницький В.Б. – начальник відділу містобудування та архітектури

міської ради
7. Кондратовець Л.А. – завідувачка ДНЗ № 1
8. Дубченко Н.А. – завідувачка ДНЗ № 2
9. Ковальчук Н.С. – завідувачка ДНЗ № 10
10.Гайченя І.Г. – завідувачка  ДНЗ № 19
11. Ратушинська Л.С. – завідувачка ДНЗ № 13
12.Ковальчук О.С. – заступник голови Олевської райдержадміністрації ( за

згодою).
13.Левченко В.П. – начальник відділу освіти Олевської

райдержадміністрації (за згодою).
14.Біленець Н.І. – начальник відділу охорони здоров’я Олевської РДА (за

згодою)
15.Кльоц І.В. – начальник відділу культури  Олевської РДА (за згодою).
16.Шапорда В.М. – директор ДЮСШ ( за згодою).
17.Талах  О.І. – директор ЦХЕТУМ (за згодою).
18.Садовий М.І. – головний лікар Олевської ЦРЛ (за згодою)
19.Ковальчук С.А. – начальник дільничних інспекторів Олвеського РВ

УМВС України в Житомирській області (за згодою)
20.Стрюковата Т.А. – директор комбінату громадського харчування (за

згодою).
21.Халімончук П.О. – директор РБК (за згодою)
22.Нечипорук О.М. – директор ВАТ «Олевський хлібозавод» (за згодою)

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 2
від 29 січня  2014 року

Про зняття з обліку сім'ї,
що перебувала в складних
життєвих обставинах

Розглянувши лист директора районного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді щодо зняття з обліку сім'ї Особи, 1, відповідно до
рішення дорадчого органу Олевського районного центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді за № 20 від 02.12.2013 року,  виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Зняти з обліку сім'ю, що перебувала в складних життєвих
обставинах – Особи, 1, яка має на вихованні двоє дітей.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 10

від 29 січня  2014 року
Про надання матеріальної
допомоги

Розглянувши заяви громадян Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1,
Особи, 2, проживає по вул. Адреси, 2, відповідні документи, виконком
міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу:

1.1. Особі, 1, на лікування в сумі 1000,00 грн.
1.2. Особі, 2, на лікування в сумі 300,00 грн.

2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош
В.В.  виділити   кошти в сумі 1300,00 (одна тисяча триста) грн. за
рахунок кошторисних призначень на 2014 рік

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 11

від 29 січня  2014 року
Про надання матеріальної
допомоги на поховання громадянина

Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по Адреса, 1 про надання
матеріальної допомоги на поховання брата,  який на день смерті ніде не
працював, пенсії не отримував, на обліку в центрі зайнятості не перебував,
керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1996р. „Про
розмір допомоги на поховання”, виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу Особі, 1 на поховання брата Особи, 2 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» - 18



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 12
від 29 січня  2014 року

Про надання дозволу на будівництво,
добудову та перебудову житлових
будинків, господарських будівель
та споруд

Розглянувши заяви громадян Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, Особи, 2,
проживає в с. Юрово Олевського району, Особи, 3, проживає по вул. Адреса, 3,
Особи, 4, проживає по вул. Адреса, 4, Особи, 5, проживає по вул. Адреса, 5,
Особи, 6, проживає по вул. Адреса, 6, 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 ванної кімнати
розміром 3 м х 2,7 м, кладової та котельні розміром 4,8 м х 3,8 м),
будівництво сараю розміром 6 м х 4 м  по вулиці Адреса, 1;
1.2. Особі, 2 на реконструкцію житлового будинку розміром 9 м х 10 м та
нове будівництво гаража розміром 4,5 м х 5 м та погреба розміром 4 м х 5 м
по  вулиці Адреса, 2;
1.3. Особі, 3 на нове будівництво житлового будинку розміром 18 м х 10 м по
вул. Адреса, 3;
1.4. Особі, 4 на прибудову розміром 6,17 м х 2,55 м, веранди розміром 2 м х
2,08 м і перебудови частини кухні в житлову кімнату розміром 5,2 м.кв. по
вул. Адреса, 4;
1.5. Особі, 5 на будівництво  житлового будинку  розміром 10 х 10м та
перепланування існуючого будинку  під літню кухню  по вул. Адреса, 5 ;
1.6. Особі, 6 на добудову  балкону  квартири по вул. Адреса, 6

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» - 18



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 14
від 29 січня  2014 року

Про надання дозволу
на розміщення тимчасових
споруд

Розглянувши заяву директора ТОВ,  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 дирекції ТОВ по
вулиці Адреса, 1 для провадження підприємницької діяльності.

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

3. Дирекції ТОВ :
- виготовити паспорт прив’язки;
- заключити договір особистого строкового сервітуту для розміщення
тимчасових споруд в місячний термін;
- дотримуватись Правил благоустрою міста Олевська  та Порядку
розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької
діяльності в м. Олевськ;
- забезпечити облаштування прилеглої території однією  урною та
трьома квітниками біля однієї 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 тимчасове  користування
земельною ділянкою відповідно до договору особового строкового
сервітуту.

Міський голова А.В. Повар
Голосували «За» - 18



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

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

РІШЕННЯ  № 15

від 29 січня  2014 року
Про виконання вимог паспорту
прив’язки тимчасових споруд для
провадження підприємницької
діяльності

Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців Особи, 1, Особи, 2
про виконання вимог паспорта прив’язки тимчасових споруди для
провадження підприємницької діяльності, виданого 11.10.2013 року за № 25,
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. Ввести в експлуатацію тимчасові  споруди:
- по вул. Промисловій, згідно вимог паспорта прив’язки тимчасової
споруди для провадження підприємницької діяльності від 11.10.2013
року № 25 виданого Особі, 1;
- по вул. Привокзальній, 2, згідно вимог паспорта прив’язки тимчасової
споруди для провадження підприємницької діяльності від 09.10.2013
року № 25 виданого Особі, 2.

2. Термін розміщення  тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності по вулиці Промисловій та Привокзальній - 5 (п'ять) років з дня
введення в експлуатацію.
3. ФОП:
-дотримуватись Правил благоустрою міста Олевськ  та Порядку розміщення
тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності в м.
Олевськ;
- здійснювати прибирання прилеглої території до тимчасової споруди.



4. У разі невиконання вимог, зазначених в п. 3 цього рішення, фізична особа-
підприємець позбавляється дозволу на тимчасове  користування земельною
ділянкою відповідно до договору особового строкового сервітуту.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 20
від 29 січня  2014 року

Про надання дозволу на
перепланування  магазину

Розглянувши заяву ФОП Особи, 1 проживає по вул. Адреса, 1, 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 ФОП Особі, 1 на перепланування магазину   без  зміни
геометричних розмірів   по вул. Адреса, 2.
2. ФОП.:
- виготовити проектну документацію,
- направити декларацію про початок виконання будівельних робіт до
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Житомирській
області .

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 19
від 29 січня  2014 року

Про надання дозволу на
збір вихідних даних

Розглянувши заяви громадян Особи, 1, проживає по вул. 40 Адреса, 1,
Особи, 2, проживає по пров. Адреса, 2, відповідні документи, керуючись 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 квартири № 22 по вул. Адреса, 1 до системи
централізованого водопостачання.

1.2. Особі, 2 на підключення буд. 3-б по пров. Адреса, 2 до системи
централізованого водовідведення та водопостачання.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 18
від 29 січня  2014 року

Про розгляд листа начальника
Коростенського УЕГГ
ПАТ «Житомиргаз»

Розглянувши лист начальника Коростенського УЕГГ Андросовича
С.М.  про прийняття на баланс Олевської міської ради, з наступною
передачею на баланс Коростенського УЕГГ ПАТ «Житомиргаз»
безгосподарних газопроводів, відповідні документи, виконком міської ради

ВИРІШИВ:.
1. Створити комісію по прийняттю на баланс Олевської міської ради, з

наступною передачею на баланс Коростенського УЕГГ ПАТ
«Житомиргаз» , безгосподарних газопроводів (додаток1).

2. Склад комісії:
Мельник С.В. – заступник міського голови – голова комісії
Члени комісії:
1. Ліньов В.А. – начальник Олевської дільниці Коростенського

УЕГГ ПАТ «Житомиргаз»
2. Мельник Г. В. – перший заступник голови Олевської

райдержадміністрації (за згодою).
3. Павловський А.Ф. – бухгалтер міської ради.

4. Заступнику міського голови Мельнику С.В. подати матеріали
щодо прийняття на баланс Олевської міської ради
безгосподарних газопроводів на чергове засідання сесії міської
ради.

Міський голова А.В. Повар



Голосували «За» - 18

Переліг безгосподарних газопроводів
Газопровід середнього тиску е у. Олевськ, школа N3 :

підземний 0 219 Ст. - 764 гш.'
підземний 0 159 Ст. - 1220 п.м.
підземний 0 50 ГЕ - 210 п.м,
підземний 0 40 ПЕ - 1830 паї
підземний 0 32 ПЕ - 199 пж

Газопровід середнього тиску в у. Олевськ, вул. Промислова:
підземний 0 57 От. - 511 гш.

Газопровід середнього тиску а м. Олевськ, вул. Робітнича, Щаслива:
підземний 0 57 Ст. - 509 гш.
Підземний 0 76 Ст. - 618 пж

Газопровід середнього тиску в м. Олевськ, вул. Шкільна, Молодіжна, Польова, Павленка,
Хмельницького, Незалежності, Весняна, Житня:
підземний 0 40 ПЕ - 1 344 п.м.
підземний 0 50 ПЕ 240 п.м
підземний 0 83 ПЕ - 900 п.м.
підземний 0 75 ПЕ - 450 п.м,
підземний 0 90 ПЕ - 200 п.м.
підземний 0 108 Ст, - 22 пж

Газопровід низького тиску в м. Олевськ, вул. Промислова:
підземний 0 57 Ст. - 149 п.м.
підземний 0 76 Ст. - 215 п.м.

Газопровід низького тиску в у, Олевськ, вул. Ціолковського:
підземний 0 57 Ст. - 252 п.м.
підземний 0 76 Ст. - 274 п.м,

Газопровід середнього тиску в м. Олевськ, школа №3
підземний 0 219 Ст, - 764 п.м.
підземний 0 159 Ст. - 1220 п.м.
підземний 0 50 ПЕ - 210 п.м.
підземний 0 40 ПЄ - 1880 п.м.
підземний 0 32 ПЕ - 199 п.м.

Газопровід середнього тиску в м. Олевськ, вул. Промислова:
підземний 0 57 Ст, - 511 п.м.

Газопровід середнього тиску а м. Олевськ, вул. Робітнича, Щаслива:
підземний 0 57 Ст. - 509 п.м.
підземний 0 78 Ст. - 618 п.м.

Газопровід середнього тиску в м. Олевськ, вул, Шкільна,Молодіжна, Польова, Павленка,
Хмельницького, Незалежності, Весняна, Житня:
підземний 0 40 ПЕ - 1 344 п.м.
підземний 0 50 ПЕ - 240 п.м,
підземний 0 83 ПЕ - 900 п.м.
підземний 0 75 ПЕ - 450 п.м,

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету № 18
від 29.01.2014 року «Про розгляд листа начальника
Коростенського УЕГГ ПАТ «Житомиргаз»



підземний 0 90 ПЕ - 200 п.м.
підземний 0 108 Ст. - 22 п.м.

Газопровід низького тиску в м. Олевськ, вул. Промислова:
підземний 0 57 Ст. - 149 п.м.
підземний 0 76 Ст, - 215 п.м.

Газопровід низького тиску в м. Олевськ, аул. Ціолковського:
підземний 0 57 Ст, - 252 п.м.
підземний 0 76 Ст, - 274 п.м.

Газопровід низького тиску в у. Олевськ, вул. Корольова:

підземний 0 57 От, - 273 п.м.

Газопровід низького тиску в м. Олевськ, вул. Зіркова:
підзєуний 0 57 От, - 168 пм,

Газопровід низького тиску в м. Олевськ, вул, Матросова:
підземний 0 57 Ст. - 140 п.м»

Газопровід низького тиску в м. Олевоьк, вул. Ковпака:
підземний 0 57 Ст. - 197 пм,
підземний 0 76 Ст. - 812 п.м,

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 9
від 29 січня  2014 року

Про розгляд позовної  заяви відділу
освіти Олевської райдержадміністрації
до Олевської міської ради

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В.,
розглянувши  позовну заяву відділу освіти Олевської райдержадміністрації
до Олевської міської ради  «Про оскарження рішення, дій, бездіяльності
суб’єкта владних повноважень», керуючись ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Заперечити позовні вимоги відділу освіти Олевської
райдержадміністрації з наступних причин:
- відділ освіти Олевської райдержадміністрації є структурним

підрозділом Олевської райдержадміністрації, не є суб’єктом
господарювання, тому  у відповідності до ст. 15, ст.19 Закону
України «Про державні місцеві адміністрації» відділ освіти не
має права оформлювати право власності на майно, яке передано
йому в управління, так як він не є власником майна.

- у відповідності до рішення восьмої сесії 12-го скликання від
14.03.1996р. «Про передачу будинку побуту №1 підприємства
«Олевськсервіс», будівля розташована за адресою бульвар Воїнів
Афганців, 1, визначена, як навчальний корпус, будівля
розташована за адресою вул. Чкалова, 14/6 є закладом дошкільної
освіти.

- майно розташоване за адресами: бульвар Воїнів Афганців, 1, вул.
Чкалова, 14/6 в м. Олевську використовується не у відповідності
до рішення дев’ятої сесії дванадцятого скликання Олевської
районної ради від 28.02.2000 року, дев’ятої сесії одинадцятого
скликання Олевської районної ради від 20.07.1992 року та
суперечить п. 4, п. 5 ст. 63 Закону України «Про освіту».

У відповідності до п.19 ст. 43, ст. 60, п.10 Прикінцевих
Положень Закону України «Про місцеве самоврядування в



Україні» сесія Олевської міської ради не погоджувала Олевській
РДА, Олевській районній раді на зміну цільового призначення
будівель спільної власності громад району за вказаними
адресами.

- у відділу освіти Олевської райдержадміністрації відсутні
державні акти на право постійного користування земельними
ділянками під будівлями розташованими за адресами: бульвар
Воїнів Афганців, 1, вул. Чкалова, 14/6 в м. Олевську.

8. Представнику Олевської міської ради в судових засіданнях при
представленні інтересів громади міста взяти до уваги прийняте
рішення виконавчого комітету.

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

Міський голова                                                                      А.В. Повар

Голосували «За» - 18



УКРАЇНА

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

РІШЕННЯ  № 7
від 29 січня  2014 року

Про внесення змін до рішення № 222
від 25.10.2013р. «Про оформлення
права власності на об’єкти нерухомого
майна, що перебувають у власності
юридичних осіб»

Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка
В.В. щодо внесення змін до рішення № 222 від 25.10.2013р. «Про
оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у
власності юридичних осіб», керуючись  ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення № 222 від 25.10.2013р. «Про оформлення

права власності на об’єкти нерухомого майна, що перебувають у
власності юридичних осіб».

1.1. Вилучити з рішення посилання на «п. 3.11, 6.2.2, 8.1., 8.2.
Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права
власності та  інших речових прав на нерухоме майно,
затверджених Наказом № 7/5 від 07.02.2002 року Міністерства
юстиції України» та замінити на вираз «керуючись Законом
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обмежень», постановою КМУ № 703 від 22.06.2011р.
«Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно».

Міський голова                                                                             А.В. Повар

Голосували «За» - 18


