
Зареєстровано депутатів - 22

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 432

від 05 грудня  2013 року

Про звернення батьків та учнів Олевської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
до депутатів міської ради

Відповідно до п. 1 ст. 9, п. 8 ст. 49 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Доручити заступникам міського голови Мельнику С.В. і Колбасюку

В.В. розглянути  дане звернення та дати відповідь депутатам на
черговій сесії міської ради.

Міський голова А.В. Повар

Голосували „за” - 22



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 431

від 05 грудня  2013 року
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в постійне користування
для релігійних потреб

Розглянувши заяву общини Свято-Іовської парафії м. Олевськ,
керуючись ст. 12, 92, 95, 96, 120, 124 Земельного кодексу України, ст. 20, 22,
25, 50, 51, 55 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо права релігійних організацій на постійне користування
земельною ділянкою», Закону України „Про землеустрій”,   ст. 26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету
Міністрів України від 26.05.2004р. №677 ”Про затвердження Порядку
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”,
Законом  України   «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо права  релігійних організацій на постійне користування земельною
ділянкою»,  враховуючи рекомендації постійної комісії із земельних питань
міської ради,  міська рада

ВИРІШИЛА: 1. Надати дозвіл общині Свято-Іовської парафії м. Олевськ на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування для будівництва та обслуговування будівель
громадських та   релігійних організацій орієнтованою  площею - 0,05 га по
пров. Промисловому, 2-б.

2. Общині Свято-Іовської парафії проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування для будівництва та
обслуговування будівель громадських та   релігійних організацій,
погоджений  в установленому законом місячний термін,  подати на розгляд
та затвердження чергової сесії міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію із земельних питань і заступника міського голови з питань економіки
та будівництва Мельника С.В.

Міський голова А. В. Повар



Голосували  „за” - 22

УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 430

від 05 грудня  2013 року
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в користування на
умовах оренди

Розглянувши заяви фізичної-особи підприємця Карпова Олега
Олександровича, директора ПАТ «Олевська райагропромтехніка»
Рубанського Володимира Миколайовича, керуючись ст. ст. 12, 92, 93, 95, 96,
120,122, 123,124,141 Земельного кодексу України, ст. ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55
Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від
26.05.2004р. № 677 «Про затвердження Порядку розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок», враховуючи рекомендації
постійної комісії із земельних питань,  міська рада
ВИРІШИЛА: 1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок в користування  на   умовах оренди:

- ФОП Карпову О.О. для   розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних  будівель та споруд підприємства переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, орієнтованою  площею  0,40 га,
що знаходиться за адресою: м. Олевськ, вул. Чапаєва,116;

- Олевській міській раді для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій,
орієнтовною площею 0,50 га по вул. Чапаєва, 116;

- Олевській міській раді для   розміщення та експлуатації основних,
підсобних  і допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості, орієнтованою  площею 2,7 га, що
знаходиться за адресою: м. Олевськ, І-й пров. Московський, 23;

- ПАТ «Олевська райагропромтехніка»  для розміщення та  експлуатації
основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств



переробної, машинобудівної  та іншої промисловості, орієнтованою
площею 1,5 га, що знаходиться за адресою: м. Олевськ, Покальчука,15;

2. ФОП Карпову О.О., директору ПАТ «Олевськ агропромтехніка»
Рубанському В.М. проекти землеустрою щодо відведення земельної
ділянки на  умовах оренди,  погоджені у встановленому законодавством
порядку, в місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової
сесії міської ради.

3. ФОП Карпову О.О., директору ПАТ «Олевськ агропромтехніка»
Рубанському В.М. в місячний термін укласти тимчасовий договір оренди
земельної ділянки.

4. Директору ПАТ «Олевська райагропромтехніка» Рубанському В.М. до
розроблення основного пакету документів подати до міської ради на
розгляд комісії із земельних питань кадастровий план земельної ділянки
з визначенням меж.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із
земельних питань.

Міський голова А. В. Повар

Голосували  „за” - 21
Утримались - 1



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 428

від 05 грудня  2013 року
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для
будівництва  і обслуговування
багатоквартирного  житлового будинку

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки
для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку,
керуючись ст. ст. 12, 93, 95, 96, 120, 123,124, 186 Земельного кодексу
України, ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  Олевській міській раді   проект землеустрою щодо
відведення  земельної ділянки для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку загальною площею  0,2188 га по вул.
Свято-Миколаївська, 31.

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

Міський голова А.В. Повар

Голосували  „за” - 22



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 426

від 05 грудня  2013 року
Про вилучення земельної ділянки
в ПАТ «Олевський завод  тракторних
нормалей»

Розглянувши  лист виконуючого обов’язки директора  ПАТ
«Олевський завод  тракторних  нормалей»   про вилучення земельної ділянки,
на підставі ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. ст. 12, 93, 141, 149,  Земельного кодексу України,  враховуючи
рекомендації постійної комісії міської ради із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Вилучити земельну ділянку площею 2,7736 га за адресою: м.
Олевськ, 1-й провулок Московський 23, надану в оренду ПАТ
«Олевський завод тракторних нормалей» (договір оренди земельної
ділянки від 04.10.2005 №0105218000025), за згодою.

2. Зарахувати вилучену земельну ділянку загальною площею 2,7736 га
до земель Олевської міської ради не наданих у власність і
користування.

3. Відділу Держземагенства в Олевському районі внести відповідні зміни
в картографічні матеріали.

4. Дирекції ПАТ «Олевський завод тракторних нормалей» замовити
виготовлення документації із землеустрою для приведення у
відповідність договір оренди земельної ділянки в частині площі та
розміру орендної плати.

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

Міський голова А. В. Повар

Голосували  „за” - 22



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 427

від 05 грудня  2013 року

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної  ділянки для
передачі в користування на умовах оренди

Розглянувши  проекти землеустрою щодо відведення земельних
ділянок фізичної особи-підприємця Шапорди Петра Івановича, директора
приватного підприємства «Дідес» Ставського Михайла Михайловича, для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови,
керуючись ст. ст. 12, 93, 95, 96, 120, 123,124, 186 Земельного кодексу
України, ст. 20, 22, 25, 50, 51, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рекомендації постійної комісії із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити    проекти землеустрою щодо відведення  земельних
ділянок:
- загальною  площею 0,6195 га  ФОП Шапорді Петру Івановичу для
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  з
метою передачі її  в оренду із земель запасу Олевської міської  ради в м.
Олевськ по пров. Московському,11, кадастровий номер
1824455100:02:002:0017;
- загальною площею 1,700 га  ПП «Дідес»  для будівництва та
обслуговування інших будівель громадської забудови  з метою передачі її  в
оренду із земель запасу  Олевської міської  ради в м. Олевськ по вул.
Гепцена,19, кадастровий номер 1824455100:01:005:0041.
2. ФОП Шапорді П.І., та директору ПП «Дідес» в місячний термін
заключити договір оренди земельної ділянки на 5 років.
3. Встановити орендну плату в розмірі 6 % від нормативно грошової вартості
земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель
громадської забудови,  збільшеної на коефіцієнт індексації 1,028 (за 2007 р.),
1,152 (за 2008 р.), 1,059 ( за 2009р.),1,0 (2011р.), 1,0 (2012р.).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Олевської міської ради із земельних питань та заступника міського голови
Мельника С.В.

Міський голова А. В. Повар



Голосували „за” - 22

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 429

від 05 грудня  2013 року
Про  надання  дозволу    на
виготовлення  звітів про експертно -
грошову оцінку  земельних ділянок

Розглянувши заяву фізичної-особи підприємця Шапорди Петра
Івановича, директора ТзДВ «РІМ-БОГДАН» Шибецького Василя
Прокоповича, про надання дозволу на викуп земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, яка надана в оренду, керуючись  ст.
ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», ст. 33 Закону України «Про
оренду землі»,  враховуючи рекомендації постійної комісії із земельних
питань,  міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл  на  виготовлення звітів з експертно-грошової оцінки
земельних ділянок:
- несільськогосподарського  призначення,  площею 0,6195 га, яка
надана в користування  на  умовах  оренди для будівництва та
обслуговування  інших будівель громадської забудови, за адресою:
м. Олевськ, пров. Московський, 11;
- несільськогосподарського  призначення,  площею 0,08 га, яка
надана в користування  на  умовах  оренди для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі, за адресою: м. Олевськ, вул.
Свято-Миколаївська,41- а;
- несільськогосподарського  призначення,  площею 1,6751 га, яка
надана в користування  на  умовах  оренди для розміщення та
експлуатації будівель і споруд автомобільного та дорожнього
господарства, за адресою: м. Олевськ, вул. Пушкіна, 13;
- несільськогосподарського  призначення,  площею 0,1579  га, яка
надана в користування  на  умовах  оренди для розміщення та
експлуатації будівель і споруд автомобільного та дорожнього
господарства, за адресою: м. Олевськ, вул. Київська,21;

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” - 22

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 421

від 05 грудня  2013 року

Про затвердження
розпорядження
міського голови

Розглянувши розпорядження міського голови № 191 від 23.10.2013
року «Про внесення змін до кошторисних призначень», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та комунальної
власності, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження міського голови № 191 від

23.10.2013 року «Про внесення змін до кошторисних
призначень» (додається).

Міський голова А.В. Повар

Голосували  „за” - 22



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 191

міського голови Олевської територіальноїгромади
від 23 жовтня 2013 року

Про внесення
змін до кошторисних
призначень

У зв’язку з капітальним ремонтом котельні в дитячому садку  № 1
«Зірочка» та заміною котла в дитячому садку № 2 «Малятко»

1. Внести зміни до кошторисних призначень, а саме:
- Зменшити видатки КТКВК 100203 (ф-07) КЕКВ 3122 – 242000,00 грн.

КТКВК 150101 ( ф-07) КЕКВ 3122 – 73000,00 грн.
- Збільшити видатки КТКВК 070101 (ф-07) КЕКВ 3110 – 25000,00 грн.

КЕКВ 3132 – 290000,00 грн.
2. Заввідділом фінансово-господарської діяльності міської ради Дорош

В.В.  провести зміни відповідно до даного розпорядження.
3. Винести дане розпорядження на затвердження чергової сесії.

Міський голова А.В. Повар



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 423

від 05 грудня 2013 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 36 сесії міської ради VІ скликання
від  05.12.2013  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
садівни
цтва

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
вул. Адреса_1

0,12 0,10 0,02

2. Особа 2 Адреса_2 м. Олевськ
вул. Адреса_ 2

0,12 0,10 0,01

3. Особа 3

Особа 4

м. Олевськ
вул. Адреса_4

м. Олевськ
вул. Адреса_4

0,07 0,07

4. Особи 5 м. Олевськ
вул. Адреса_5

м. Олевськ
вул. Адреса_5

0,0278 0,0278

5. Особи 6 м Олевськ
вул. Адреса_6

м. Олевськ
вул. Адреса_6

м. Олевськ
вул. Адреса_6

0,12 0,10 0,02

6. Особи 7 м. Олевськ
вул. Адреса_7
м. Олевськ
вул. Адреса_7

м. Олевськ
вул. Адреса_7

0,0818 0,0818

7. Особа 8 м. Олевськ
вул. Адреса_8

м. Олевськ
вул. Адреса_8

0,07 0,07

8. Особи 9 м. Олевськ
вул. З.
Адреса_9,кв.1
м. Олевськ
вул. З. Адреса_9,
кв. 4
м. Олевськ
вул. З. Адреса_9,
кв. 2
м. Олевськ
вул. З. Адреса_9,
кв. 3

м. Олевськ
вул. З. Адреса_9

0,24

9. Особа 10 м. Олевськ
вул.Адреса_10

м. Олевськ
вул. Адреса_10

0,7 0,7



10. Особа 11 м. Олевськ
вул. Адреса_11

м. Олевськ
вул. Адреса_11

0,06 0,06

11. Особа 12 м. Олевськ
вул. Адреса_12

м. Олевськ
вул. Адреса _12

0,0660 0,0660

12. Особа 13 м. Олевськ
вул. Адреса, 13

м. Олевськ
вул. Адреса, 13

0,07 0,07

13. Особа 14 м. Олевськ
пров. Адреса, 14

м.Олевськ  вул.
Адреса, 14

0,10 0,10

14. Особа 15 м.  Олевськ
вул. Адреса, 15

м. Олевськ
вул. Адреса, 15

0,1005 0,10 0,005

Голосували  „за” - 22



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 424
від 05 грудня 2013 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

Голосували „за” - 22



Додаток

до рішення 36 сесії міської ради VІ скликання
від 05.12.2013 р. «Про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо складання
документів, що посвідчують право власності на
земельну ділянку для будівництва  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 Місцепроживання Адреса
земельноїділянки

Загаль
напло
ща
га

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

Для
веденн
яіндиві
дуальн
ого
садівн
ицтва
га

Для
буді
вниц
тва
та
обсл
угов
уван
ня
гара
жа

Кадастровий номер
земельної ділянки

2 3 4 5 6 7 8
1. Особа 1 м. Олевськ

вул. Адреса_1
м. Олевськ
вул. Адреса_1

0,2200 0,1000 0,1200 1824455100:01:034:1075
1824455100:01:034:1076

2. Особа 2 м. Олевськ
вул. Адреса_2

м. Олевськ
вул. Адреса_2

0,0700 0,0700 1824455100:001:022:0049

3. Особа 3 м. Олевськ
вул. Адреса_3

м. Олевськ
вул. Адреса_3

0,1000 0,1000 1824455100:02:029:0042
1824455100:02:029:0043

4. Особи 4 м. Київ
пр. Адреса_4
м. Київ
вул. Адреса_4

м. Олевськ
вул. Адреса_4

0,1200 0,1000 0,0200 1824455100:02:024:0036
1824455100:02:024:0037

5. Особа 5 с. Кам’янка
Адреса_5

м. Олевськ
вул. Адреса_5

0,1000 0,1000 1824455100:02:019:0068

6. Особа 6 м. Олевськ
вул. Адреса_6

м. Олевськ
вул. Адреса_6

0,0030 0,0030 1824455100:01:032:0102

7. Особа 7 м. Олевськ
пров.
Адреса_7

м. Олевськ
вул. Адреса_7

0,1000 0,1000 1824455100:01:019:0116

8. Особа 8 м. Олевськ
вул. Адреса_8

м. Олевськ
вул. Адрнса_8

0,0500 0,0500 1824455100:01:027:0049

9. Особа 9 Олевський р-
н
Адреса_9

м. Олевськ
вул. Адреса_9

0,1000 0,1000 1824455100:02:002:0016

10 Особа 10 м. Олевськ
вул.
Адреса_10

м. Олевськ
вул.
ОАдреса_10

0,0500 0,0500 1824455100:02:018:0019

11 Особи 11 м. Олевськ
пров.
Адреса_11

м. Олевськ
пров.
Адреса_11

0,0700
0

0,0700
0

1824455100:01:010:0031



12 Особа 12 м. Олевськ
вул.
Адреса_12

м. Олевськ
вул.
Адреса_12

0,0700 0,0700 1824455100:01:027:0048

13 Особа 13 м. Олевськ
вул.
Адреса_13

м. Олевськ
вул.
Адреса_13

0,0600 0,0600 1824455100:02:018:0031

14 Особа 14 м. Олевськ
вул.
Адреса_14

м. Олевськ
вул.
Адреса_14

0,1000 0,1000 1824455100:01:019:0105

15 Особа 15 м. Олевськ
вул.Адреса_1
5

м. Олевськ
вул.
Адреса_15

0,0300 0,0300 1824455100:02:030:0017

16 Особа 16 м. Олевськ
вул.
Адреса_16

м. Олевськ
пров.
Адреса_16

0,1196 0,1000 0,0196 1824455100:01:019:0118
1824455100:01:019:0119

17 Особа 17 м. Житомир
вул.
Адреса_17

м. Олевськ
вул.
Адреса_17

0,12 0,10 0,02 1824455100:01:038:0094
1824455100:01:038:0093

Голосували  „за” - 22



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 425
від 05 грудня  2013 року

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

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. 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 36 сесії міської ради VІ скликання
від 05 .12.2013 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

№ Прізвище, ім’я та
по батькові

Місце
проживанн
я

Адреса
земельної
ділянки

Загал
ьна

площ
а,

га

Для
будів
ництв

а і
обслу
говув
ання
житл
ового
будин
ку, га

Для ведення

Для
інди
віду
альн
ого
саді
вни
цтв,
га

Дл
я

бу
дів
ни
цтв
а
та

обс
луг
ов
ува
нн
я

гар
аж
а

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_1

0,085
0

0,085
0

1824455100:01:0
03:0050

2 Особа 2 смт Лугини
Житомирсь
кої області
вул.
Адреса_2

м. Олевськ

вул.Адреса
_2

0,10 0,10 1824455100:01:0
01:0037

3 Особа 3 м. Олевськ
вул.
Адреса_3

м. Олевськ

вул.
Адреса_3

0,10 0,10 1824455100:01:0
19:0105



Голосували  „за” - 22

4 Особи 4 м. Олевськ
вул.
Адреса_4

м. Олевськ

вул.
Адреса_4

0,10 0,10 1824455100:01:0
19:0069

5 Особа 5 м. Малин
вул.
Адреса_5

м. Олевськ

вул.
Адреса_5

0,10 0,10 1824455100:01:0
16:0135

6 Особа 6 м. Олевськ
вул.
Адреса_6

м. Олевськ

вул.
Адреса_6

0,10 0,10 1824455100:01:0
16:0134

7 Особа 7 с. Радовель
Адреса_7

м. Олевськ

вул.
Адреса_7

0,10 0,10 1824455100:01:0
17:0085

8 Особа 8 м. Олевськ
вул.
Адреса_8

м. Олевськ
вул.
Адреса_8

0,032 0,0
03
2

1824455100:01:0
27:0051

9 Особа 9 м. Олевськ
вул.
Адреса_9

м. Олевськ
вул.
Адреса_9

0,0097
7

0,0
09
7

1824455100:01:0
27:0050



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 422

від 05 листопада  2013 року
Про внесення змін до рішення
10 сесії міської ради VІ скликання
від 06.09.2011 року № 124 «Про
організацію роботи міської ради
по виконанню Закону України «Про
доступ до публічної інформації»

Міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення № 124 від 06.09.2011 року «Про організацію
роботи міської ради по виконанню Закону України «Про доступ до
публічної інформації», а саме:
1.1. У п. 4 рішення слово «Приймальню» замінити словосполученням

«Центр надання адміністративних послуг»
1.2. П. 6 рішення викласти у наступній редакції: «Спеціалісту міської

ради Саковець Л.В., технічному працівнику Пекарському В.П.,
забезпечувати своєчасне  оприлюднення проектів рішень міської
ради, що підлягають обговоренню, прийнятих рішень ради та
виконкому, розпоряджень міського голови іншої інформації,
зазначеної у ст.. 15 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» (далі за текстом).

2. Доповнити дане рішення пунктами 7, 8, 9.
7. Визначити:

7.1. Сай Л.О., секретаря міської ради, відповідальною за попередній
розгляд та опрацювання запитів на інформацію.

7.2. Саковець Л.В., спеціаліста міської ради, відповідальною за
реєстрацію, облік і систематизацію запитів на інформацію, облік і
систематизацію запитів на інформацію на електронних та паперових
носіях та за здійсненням контролю щодо своєчасного надання
відповідей на запити щодо інформацій, які надходять до міської ради.
8. Внести зміни до посадових інструкцій працівників, де передбачити
здійснення функцій, визначених у даному рішенні.



Пункт 7 цього рішення вважати відповідно пунктом 9.

Міський голова А.В. Повар

Голосували  „за” - 22


