
Зареєстровано депутатів -20 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок друга  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 520 

 
                             від 04 червня  2014 року 
Про розгляд депутатського 
звернення 
 
 
 Заслухавши голову постійної комісії міської ради з питань планування, 
бюджету та комунальної власності Кручко Ганну Юзиківну про 
недостатність коштів у міському бюджеті на утримання дошкільних закладів 
міста, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

1. Надіслати звернення депутатів Олевської міської ради  VІ скликання 
щодо питання фінансування дошкільних навчальних закладів міста 
голові Житомирської обласної ради Французу В.Й., голові 
Житомирської обласної державної адміністрації Кізіну С.В., 
директору департаменту фінансів у Житомирській області Ємченко 
Г.Г., голові Олевської районної державної адміністрації Пилипчуку 
В.І., голові Олевської районної ради Харченку М.А., начальнику 
управління фінансів Олевської РДА Козловець Т.М. 

 
 
 
 
Міський голова       А.В. Повар 
 
 
 
 

Голосували «За» - 20 

 

 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок друга  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 519 

 
                             від 04 червня  2014 року 
Про розгляд подання  
виконуючого обов’язки прокурора 
Олевського району 
 
  Розглянувши подання виконуючого обов’язки прокурора Олевського 
району Вінійчук Ярослави Миколаївни про усунення порушень вимог Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про меліорацію земель», 
«Про колективне сільськогосподарське підприємство», заслухавши 
інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., враховуючи 
відсутність рішень сесії міської ради щодо взяття на баланс міської ради 
меліоративної мережі ПОСП «Дружба» та про затвердження акту прийому-
передачі меліоративної мережі ПОСП «Дружба», відсутності оригіналу акту 
прийому-передачі меліоративної мережі ПОСП «Дружба» в міській раді, 
керуючись ст. 26, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 3 Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об'єктів 
соціальної сфери, житлового фонду,   у тому числі незавершеного 
будівництва, а також  внутрішньогосподарських меліоративних систем 
колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню 
в процесі реорганізацій    цих підприємств та передані на баланс  
підприємств-правонаступників, відповідно до постанови  Кабінету Міністрів 
України від 13 серпня 2003 р. N 1253,  міська рада 
 ВИРІШИЛА :  

1. Відхилити подання в.о. прокурора Олевського району про усунення 
порушень вимог Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про меліорацію земель», «Про колективне 
сільськогосподарське підприємство». 

2. Постійній комісії з питань регламенту, депутатської діяльності і 
етики, законності, охорони громадського порядку, захисту прав 
інтересів громадян підготувати звернення в прокуратуру 
Олевського району щодо перевищення повноважень комісії по 
передачі об’єктів внутрішньогосподарських меліоративних систем 
у спільну власність територіальних громад, створеної на підставі 
розпорядження голови Олевської райдержадміністрації № 355 від 
25.11.2003 року, перевищення повноваження колишнім Олевським 



міським головою Редьком А.І. по підписанню 26.02.2005 р.  акту 
прийому-передачі внутрішньогосподарської меліоративної мережі 
ПОСП «Дружба». 

 
 

 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
 
 
 

Голосували «За» - 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок друга  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 512 

 
                             від 04 червня   2014 року 
             
Про затвердження фактичного 
розміру грошової компенсації  
вартості продуктів харчування  
батькам, діти яких не відвідують   
дошкільні заклади освіти і не  
забезпечуються продуктами  
харчування на 2014 рік 
 
 На виконання п. 12 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та 
п. 9 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання 
програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.09.2005 року № 936 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.02.2007 року № 211) та згідно наказу Міністерства 
праці та соціальної політики України № 196 від 07.04.2014 року «Про 
встановлення розмірів грошової компенсації вартості продуктів харчування 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2014 
рік», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, 
бюджету та комунальної власності, міська рада 
ВИРІШИЛА:   

1. Затвердити розмір грошової компенсації вартості продуктів харчування 
батькам, діти яких не перебувають на повному державному 
забезпеченні,  в розрізі категорій дітей на 2014 рік: 

- на дітей у віці від 0- до 3-х років – у розмірі 246,40 грн. 
- на дітей у віці від 3-х до 8-ми років – у розмірі 264,00 грн. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заввідділом 

фінансово-господарської діяльності Дорош В.В. 
 

 
Міський голова        А.В. Повар 

Голосували «За» - 20 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок друга  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 511 

 
                             від 04 червня 2014 року 
Про внесення змін до 
міського бюджету 
 
 Заслухавши та обговоривши інформацію завідуючої відділом 
фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош В.В. щодо внесення 
змін до міського бюджету, керуючись п. 23 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 64, 69, 71, 88, 89, 91 Бюджетного 
кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії з питань 
планування, бюджету і комунальної власності, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішень міської ради № 455 від 31 січня 2014 року 
«Про міський бюджет на 2014 рік», № 464 від 28.02.2014 року «Про 
внесення змін до міського бюджету на 2014 рік» та № 478 від 
28.03.2014 року «Про внесення змін до міського бюджету». 

1.1. В пункті 1 цифри 11255726,00 грн., 7973304,00 грн., 
3282422,00 грн., в тому числі бюджет розвитку 
2020000,00 грн., замінити відповідно цифрами  
11153149,00 грн., 7571364,00 грн., 3581785,00 грн. , в 
тому числі бюджет розвитку 1900000,00 (додаток 1). 

1.2. У пункті 2 цифри 13643048,40 грн., 7997587,00 грн. від 
28.03.2014 року, 5645461,40 грн.,у тому числі бюджет 
розвитку 3833200,00 грн. замінити відповідно цифрами 
13388822,40 грн., 7715647,00 грн., 5673175,40 грн.,  у 
тому числі бюджет розвитку 3713200,00 грн. (додаток 3-
1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 
питань планування, бюджету та  комунальної власності. 

3. Додатки 1, 3-1 викласти в новій редакції. 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 

Голосували «За» - 19 
Утримались - 1 



 

   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок друга  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 513 

 
                             від 04 червня  2014 року 
Про надання дозволу на розроблення  
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
 

     Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, керуючись ст. 144 Конституції України,  ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89, 
116, 118, 121 Земельного кодексу України,  ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 55, 56 
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії 
міської ради із земельних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА:  
1. Дати дозвіл  громадянам,   згідно додатку,  на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі ( на місцевості).  
2. Дати дозвіл громадянам,  згідно додатку,  звернутися до суб’єкта 
господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою,  згідно закону. 
3. Громадянам, розроблену і погоджену у встановленому законодавством 
порядку технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), подати на 
затвердження до Олевської  міської ради. 
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 
земельних питань та заступника міського голови Мельника С.В. 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток 
                   до рішення 42 сесії міської ради  VІ скликання 
                                                                                     від  04.06. 2014  р. «Про надання дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)»  

СПИСОК 
громадян, яким надано дозвіл на розроблення    технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) 

 
 
 
№
п
/
п 

 
 
 
Прізвище, ім’я, 
по батькові 

 
 
 
Місце 
проживання 

 
 
 
Адреса земельної 
ділянки 

 
 
Загальна 
площа,  
 га 
 

Для 
будівн
ицтва і 
обслуг
овуван
ня 
жилого 
будинк
у, га 

Для  
веденн
я 
садівн
ицтва      
 
 
га 
 

Для 
будівни
цтва та 
обслуго
вування 
гаража 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Особа, 1 м. Олевськ 

вул. Адреса, 1 
м. Олевськ 
пров. Адреса, 4 

0,12 0,10 0,02  

2 Особа, 2 м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 
 
 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 

0,10 0,10   

3 Особа, 3 м. Олевськ 
пров. Адреса, 3 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 3  

0,06 0,06   

 
 
 

Голосували «За» - 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок друга  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 514 

 
                             від 04 червня  2014 року 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд 
та ведення садівництва 
 
 Розглянувши заяви громадян,  технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення  (відновлення)  меж  земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування жилого  будинку, 
господарських будівель і споруд   та ведення садівництва, на підставі ст. 26 
Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 8, 20, 25, 55, 
56 Закону України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 
Земельного кодексу України,  враховуючи рекомендації постійної комісії 
міської ради із земельних питань, міська рада 
ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення)  меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і 
споруд   та ведення садівництва, згідно додатку. 
2. Надати безоплатно земельні ділянки  у власність громадян для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та 
ведення садівництва, згідно додатку. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 
земельних питань та на заступника міського голови з питань економіки та 
будівництва Мельника С. В. 
 
 
Міський голова        А. В. Повар 
 
 
 

 

 



Додаток 

до рішення 42 сесії міської ради  VІ скликання 
від 04.06.2014 р. «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на 
земельну ділянку для будівництва  і обслуговування 
житлового будинку"  

СПИСОК 
громадян, яким надаються у власність земельні ділянки щодо встановлення  (відновлення) 

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських 
будівель і споруд та ведення садівництва 

 
 
 
№ 
п/
п 

 
 
 
Прізвище, ім’я, по батькові 

 
 
 
Місце проживання 

 
 
 
Адреса земельної 
ділянки 

 
 
Загальна
площа, 
га 
 

 
 
Для 
будівн
ицтва і 
обслуг
овуван
ня 
жилог
о 
будинк
у, га 

 
 
Для 
ведення 
індивіду
ального 
садівниц
тва,     га 

Дл
я 
бу
дів
ни
цт
ва 
та 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня 
га
ра
жа 

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Особа, 1 м. Олевськ 
вул. Адреса, 1 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 

0,12 0,10 0,02  1824455100:01:038:0098 
1824455100:01:038:0097 

2. Особа, 2 м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

0,07 0,07   1824455100:01:020:0055 

3. Особа, 3 м. Олевськ 
вул. Адреса, 4 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 4 

0,0481 0,0481   1824455100:01:027:0056 

 
 
 
 
 

Голосували «За» - 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок друга  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 516 

 
                             від 04 червня  2014 року 
Про затвердження проектів землеустрою  
щодо відведення земельних ділянок  
безоплатно у власність для будівництва  
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд  
 

Розглянувши проекти  землеустрою щодо відведення  земельних 
ділянок безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та для ведення садівництва, 
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради із земельних питань, 
керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, ст. 
8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 26.05.2004 року № 677 
та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 
рада 
ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити, згідно додатку,  проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
та для ведення садівництва. 

2. Передати громадянам, згідно додатку, безкоштовно у власність 
земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 

3. Зобов’язати громадян, згідно додатку,  зареєструвати право власності 
на земельні ділянки. 

4. Встановити термін для забудови земельної ділянки -  п’ять років. 
5. Попередити громадян, згідно додатку, що використання земельної 

ділянки до реєстрації  права власності,  заборонено.  
6. Виконавчому комітету Олевської міської ради присвоїти юридичні 

адреси даним земельним ділянкам. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

із земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В. 
Міський голова       А. В. Повар 



 
Додаток 

                   до рішення 42 сесії міської ради  VІ скликання 
від  04.06.2014 р «Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та для ведення        
садівництва»  

 
СПИСОК 

громадян, яким надано у власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку , господарських 
будівель і споруд та для ведення садівництва 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

П

Прізвище, ім’я та по 
батькові 

Місце 
проживання 

Адреса земельної 
ділянки 

Загальна
площа, 

га 

 

Для 
будівн
ицтва і 
обслуг
овуван

ня 
житло
вого 

будинк
у, га 

Для 
індиві
дуальн

ого 
садівн
ицтва, 

га 

Для 
будівн
ицтва 

та 
обслуг
овуван

ня 
гаража 

Кадастровий номер  

земельної ділянки 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Особа, 1 м. Олевськ 
вул. Адреса, 1 

м. Олевськ 
ІІ пров. Адреса, 2  

0,10 0,10   1824455100:02:045:0040 

2 Особа, 2 м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 4 

0,10 0,10   1824455100:01:003:0052 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок друга  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 515 

 
                             від 04 червня 2014 року 
Про затвердження проектів землеустрою 
щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки для будівництва  
та обслуговування будівель торгівлі 
 
          Розглянувши заяви  громадян,   керуючись ст. 12,20, 40, 81, 116, 117, 
209,  Земельного кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про 
землеустрій»,  постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок» від 26.05.2004 року № 677,  Закону України  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України  щодо вдосконалення процедури 
відведення земельних ділянок та зміни цільового призначення» та ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії міської ради із земельних питань, міська рада 
ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення (із 

земель  для будівництва та обслуговування житлового будинку  
господарських будівель та споруд)  до  земель (для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі) земельної ділянки площею 0,0060 
га, розташованої за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 1, яка перебуває у 
власності гр. Особи, 1, згідно свідоцтва про право власності на нерухоме 
майно САК №115192 від 15.01.2014 р. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення (із 
земель  для будівництва та обслуговування житлового будинку  
господарських будівель та споруд)  до  земель (для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі) земельної ділянки  площею 0,0031 
га, розташованої за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 1, яка перебуває у 
власності гр. Особа, 2, згідно договору дарування земельної ділянки  від 
05.01.2014 року. 

3. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення (із 
земель  для особистого  селянського господарства)  до  земель (для 



будівництва та обслуговування будівель торгівлі) земельної ділянки  
площею 0,0060 га, розташованої за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 
1, яка перебуває у власності гр. Особа, 3, згідно договору дарування 
земельної ділянки  від 05.01.2014 року. 

4. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення (із 
земель  для особистого  селянського господарства)  до  земель (для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі) земельної ділянки  
площею 0,0075 га, розташованої за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 
1, яка перебуває у власності гр. Особа, 3, згідно договору дарування 
земельної ділянки  від 05.01.2014 року. 

5. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення (із 
земель  для особистого  селянського господарства)  до  земель (для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі) земельної ділянки  
площею 0,0029 га, розташованої за адресою: м. Олевськ, вул. Адреса, 
1, яка перебуває у власності гр. Особа, 4, згідно договору дарування 
земельної ділянки  від 05.01.2014 року. 

6. Змінити  цільове призначення  земельної ділянки, площею 0,0060 га, яка 
перебуває у власності гр. Особа, 1 за адресою: м. Олевськ,  вул. Адреса, 1 
та  віднести вказану земельну ділянку до земель «для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі», кадастровий номер 
1824455100:02:027:0043. 

7. Змінити  цільове призначення  земельної ділянки, площею 0,0031 га, яка 
перебуває у власності гр. Особи, 4, за адресою: м. Олевськ,  вул. Адреса, 1 
та  віднести вказану земельну ділянку до земель «для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі», кадастровий номер 
1824455100:02:027:0045. 

8. Змінити  цільове призначення  земельної ділянки, площею 0,0061 га, яка 
перебуває у власності гр. Особи, 3 за адресою: м. Олевськ,  вул. Адреса, 1 
та  віднести вказану земельну ділянку до земель «для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі», кадастровий номер 
1824455100:02:027:0042. 

9. Змінити  цільове призначення  земельної ділянки, площею 0,0075 га, яка 
перебуває у власності гр. Особи, 3 за адресою: м. Олевськ,  вул. Адреса, 1 
та  віднести вказану земельну ділянку до земель «для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі», кадастровий номер 
1824455100:02:027:0041. 

10.  Змінити  цільове призначення  земельної ділянки, площею 0,0029 га, яка 
перебуває у власності гр. Особа, 4 за адресою: м. Олевськ,  вул. Адреса, 1 
та  віднести вказану земельну ділянку до земель «для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі», кадастровий номер 
1824455100:02:027:0043. 



11.  Гр. Особі, 1,  внести кошти на розрахунковий рахунок Олевської міської 
ради  Житомирської області 332168488700461, код платежу 21110000,  
МФО 811039,  ЄДРПОУ 04343470  в сумі 0,008 тис. грн., відповідно 
розрахунку вартості витрат сільськогосподарського виробництва  на 
земельній ділянці, пов’язаних з вилученням сільськогосподарських угідь. 

12. Гр. Особі, 2,  внести кошти на розрахунковий рахунок Олевської міської 
ради  Житомирської області 332168488700461, код платежу 21110000,  
МФО 811039,  ЄДРПОУ 04343470  в сумі 0,022 тис. грн., відповідно 
розрахунку вартості витрат сільськогосподарського виробництва  на 
земельній ділянці, пов’язаних з вилученням сільськогосподарських  угідь. 

13. Гр. Особі, 3,  внести кошти на розрахунковий рахунок Олевської міської 
ради  Житомирської області 332168488700461 код платежу 21110000,  
МФО 811039  ЄДРПОУ 04343470  в сумі 0,008 тис. грн., відповідно 
розрахунку вартості витрат сільськогосподарського виробництва  на 
земельній ділянці, пов’язаних з вилученням сільськогосподарських  угідь. 

14.  Відділу Держземагенства в Олевському районі внести відповідні зміни. 
15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 

земельних питань  та заступника міського голови Мельника С. В. 
 

 
              Міський голова      А. В. Повар 
 
 
 

Голосували «За» - 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Сорок друга  сесія ради    VІ скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я № 517 
 

                             від 04 червня  2014 року 
Про затвердження проекту землеустрою 
 щодо відведення   земельної ділянки  
для  будівництва та обслуговування   
багатоквартирного житлового будинку 
 

Розглянувши проект  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку, господарських будівель і споруд об’єднання 
співвласників багатоквартирного житлового будинку «Шелест», відповідні 
документи, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради із 
земельних питань, керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного 
кодексу України, ст. 8, 20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», 
постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 
26.05.2004 року № 677 та ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити   проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного  житлового будинку, господарських будівель і 
споруд  об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового 
будинку «Шелест» загальною площею 0,2822 га  в м.Олевськ по вул. 
Промисловій,  72, кадастровий номер 1824455100:01:039:0018. 

2. Передати безкоштовно у власність земельну ділянку для будівництва та 
обслуговування  багатоквартирного житлового будинку, господарських 
будівель і споруд об’єднанню співвласників багатоквартирного 
житлового будинку «Шелест» загальною площею 0,2822 га  в 
м.Олевськ по вул. Промисловій, 72. 

3. Зобов’язати ОСББ «Шелест»  зареєструвати право власності на 
земельну ділянку. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
із земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В. 
 

Міський голова       А. В. Повар 
Голосували «За» - 20 



 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок друга  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 518 

 
                             від 04 червня  2014 року 

Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки релігійній громаді УХЦ «Нове покоління» 
 

                Розглянувши заяву пастора Української християнської церкви 
«Нове Покоління» Тимощука Леоніда Петровича про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
релігійній громаді, відповідні документи, керуючись статтями 12,92,123 
Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Україні", міська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки релігійній громаді Української християнської церкви 
«Нове Покоління» орієнтовною площею 0,0164 га із земель запасу міської 
ради  в постійне користування для будівництва і обслуговування культових 
та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності по вул. 
Пушкіна,13-а. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 
земельних питань та заступника міського голови Мельника С. В. 

 

Міський голова       А. В. Повар  

Голосували «За» - 20 
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