
Зареєстровано депутатів - 20

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 477
від 28 березня  2014 року

Про повторне внесення на розгляд сесії
міської ради проекту рішення
про перейменування вулиць
та провулків міста

З метою недопущення дестабілізації в місті, провокування громади до
конфліктів, вивчення думки жителів щодо перейменування вулиць, міська
рада

ВИРІШИЛА:
1. Доручити депутатам міської ради від партії «Свобода» провести

громадські обговорення з жителями відповідних вулиць з даного
питання та надати протоколи слухань із долученими підписами про
їх згоду чи незгоду на перейменування.

Міський голова А. В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 495
від 28 березня  2014 року

Про уточнення
назви вулиці

Відповідно до пункту 41 частини першої статті 26, п. 1 ст. 37 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації
постійної комісії із земельних питань міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Уточнити назву вулиці міста Олевська як таку, що не відповідає нормам
сучасного українського правопису, згідно додатку.

2. Виконавчому органу Олевської міської ради провести організаційно-
правові заходи щодо виконання пункту 1 цього рішення.

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Олевської міської ради.

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

Міський голова А. В. Повар



Додаток
до рішення  сорокової   сесії  міської
ради VІ скликання від  28.03. 2014 р.
«Про уточнення назви вулиці»

№
п/п Стара назва Уточнена назва Розташування

1. вулиця
Рівенська

вулиця
Рівненська

між вулицями Українська та
Грушевського

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 485
від 28 березня 2014 року

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

Розглянувши заяви Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, Особи, 2,
проживає по вул. Адреса, 2, Особи, 3, проживає по вул. Адреса, 3, Особи, 4,
проживає по вул. Адреса, 4, Особа, 5, проживає по вул. Адреса, 5, Особи, 6,
проживає по вул. Адреса, 6, Особи, 7, проживає по вул. Адреса, 7 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
Голосували «За» - 20



Додаток
до рішення 40 сесії міської ради VІ скликання
від  28.03. 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
вул.Адреса, 1

0,07 0,07

2 Особа, 2 м. Олевськ
вул. Адреса, 2

м. Олевськ
вул. Адреса, 2

0,12 0,10 0,02

3 Особа, 4 м. Олевськ
вул.Адреса, 4

м. Олевськ
вул. Адреса, 9

0,07 0,07

4 Особа, 5 м. Олевськ
вул.Адреса, 5

м. Олевськ
вул. Адреса, 10

0,1142 0,10 0,0142

5 Особа, 6 м. Олевськ
вул. Адреса, 6

м. Олевськ
вул.Адреса, 11

0,11 0,10 0,01

6 Особа, 7 м. Олевськ
вул. Адреса, 7

м. Олевськ
вул. Адреса, 7

0,07 0,07

7 Особа, 8 м. Олевськ
вул. Адреса, 8

м. Олевськ
вул. Адреса, 8

0,15 0,10 0,05

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 486
від 28 березня  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 Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, Особи, 2,
проживає по вул. Адреса, 2, Особи, 3, проживає по вул. Адреса,3, Особа, 4,
проживає в с. Адреса, 4, Особа, 5, проживає по вул. Адреса, 5, Особа, 6,
проживає в с. Адреса, 6, Особа, 7, проживає по вул. Адреса, 7, Особа, 8,
проживає по вул. Адреса, 8, Особа, 9, проживає по пров. Адреса, 9, Особа, 10,
проживає по вул. Адреса, 10, Особа, 11, проживає по вул. Адреса, 11, Особа,
12, проживає в с. Адреса, 12, Особа, 13, проживає по вул. Адреса, 13, Особа,
14, проживає по вул. Адреса, 14, 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» - 20

Додаток

до рішення 40 сесії міської ради VІ скликання
від 28.03.2014 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
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

0,1000 0,1000 1824455100:01:032:0104

2. Особа, 2 м. Олевськ
вул. Адреса, 2

м. Олевськ
вул. Адреса, 2

0,0938 0,0938 1824455100:01:033:0032

3. Особа, 3

Особа, 4

м. Олевськ
вул. Адреса, 3
с. Адреса, 4
Олевського р-ну

м. Олевськ
вул. Адреса, 3

0,0818 0,0818 1824455100:01:027:0053

4. Особа, 5 м. Олевськ
вул. Адреса, 5

м. Олевськ
вул. Адреса, 5

0,0560 0,0560 1824455100:02:042:0049

5. Особа, 6 с. Адреса, 6
Олевського р-ну

м. Олевськ
вул. Адреса, 6

0,1200 0,1000 0,0200 1824455100:01:017:0090
1824455100:01:017:0091

6. Особа, 7

Особа, 8

м. Олевськ
вул. Адреса, 7
м. Олевськ
вул. Адреса, 8

м. Олевськ
вул. Адреса, 7

0,0700 0,0700 1824455100:02:024:0040

7. Особа, 9 м. Олевськ
пров. Адреса, 9

м. Олевськ
вул. Адреса, 9

0,1000 0,1000 1824455100:02:011:0032

8. Особа, 10 м. Олевськ
вул. Адреса, 10

м. Олевськ
вул. Адреса, 10

0,0700 0,0700 1824455100:02:038:0030

9. Особа, 11

Особа, 12

Особа, 13

м. Олевськ
вул. Адреса, 11

с. Адреса, 12
Олевського р-ну

м. Олевськ
вул. Адреса, 13

м. Олевськ
вул. Адреса, 11

0,0185 0,0185 1824455100:02:038:0028

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

м. Олевськ
вул. Адреса, 14

0,0271 0,0271 1824455100:01:027:0054



Голосували «За» - 20

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 480
від 28 березня  2014 року

Про затвердження міської Програми
«Сприяння оборонній і мобілізаційній
готовності м. Олевськ»

З метою моральної та матеріальної підтримки військовослужбовців
Збройних Сил України, сприяння матеріально-технічному та медичному
забезпеченню української армії, з метою поліпшення координації дій органів
місцевого самоврядування та райвійськкомату щодо забезпечення
мобілізаційної підготовки та готовності до проведення мобілізації на
території м. Олевськ, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  міську Програму «Сприяння оборонній і мобілізаційній
готовності м. Олевськ» (додається).

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення 40 сесії міської ради
VІ скликання від 28.03.2014 р.

Міська Програма
«Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності на 2014 – 2015 роки»

І. Загальна характеристика Програми
1 Ініціатор розроблення Програми Олевська міська рада

Олевський
райвійськкомат

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа
органу місцевого самоврядування про
розроблення Програми

Рішення Олевської
міської ради 40 сесії
Олевської міськї ради
VІ скликання від
28.03.2014 року

3 Розробник Програми Олевська міська рада
Олевський
райвійськкомат

4 Відповідальний виконавець Програми Олевська міська рада
Олевський
райвійськкомат

5 Учасник Програми Олевська міська рада
Олевський
райвійськкомат
ТОВ «Рім-Богдан»,
підприємства, установи,
організації

6 Термін реалізації Програми 2014-2015 роки
7 Перелік бюджетів, які беруть участь у

виконанні Програми  (для комплексних
програм)

Кошти міського
бюджету Олевської
міської ради та інші
кошти, які незаборонені
законом.

8 Загальний обсуг фінансових ресурсів
необхідних для реалізації Програми усього

Виходячи з фінансових
можливостей



ІІ. Мета Програми:
- матеріальна та моральна підтримка військовослужбовців Збройних Сил
України;
- сприяння матеріально-технічному та медичному забезпеченню української
армії;
- політична координація дій Олевської міської ради із місцевим
райвійськкоматом;
забезпечення належного рівня мобілізаційної підготовки та готовності до
проведення мобілізації на території м. Олевськ

ІІІ. Склад проблеми та її обґрунтування
Україна опинилась у нелегкому становищі. Військова загроза для нашої
держави є реальністю. Десятки тисяч українських патріотів добровільно
вступають до Лав Збройних Сил та Національної гвардії.
Потрібні кошти. Ми змушені  економити і, в першу чергу, скорочувати
видатки на державні структури. Але ми не повинні  економити на безпеці та
обороні, бо від цього залежить життя кожного українця. Україна готова
захистити недоторканість своєї землі і ми їй повинні допомогти морально і
матеріально.

ІV. Організаційні заходи
Шляхи та способи розв’язання проблеми.
З метою розв’язання даної проблеми слід скоординувати зусилля міської
ради, охорони здоров'я, райвійськкомату і забезпечити:

- підвищення рівня готовності ОМС, установ,  підприємств та
організацій до мобілізації;

- поточний і оперативний військовий облік громадян м. Олевська;
- безумовне виконання розпоряджень про проведення прописки;
- безперебійну та якісну роботу райвійськкомату;
- укомплектування необхідним обладнанням призовних дільниць;
- виділення необхідної кількості автотранспорту на забезпечення заходів

призову.
Строки виконання Програми.
Програма розрахована на 2014 – 2015 роки і виконується в один етап.
Початок дії Програми – квітень 2014 року, закінчення – грудень 2015 року.

V. Ресурси забезпечення Програми.
Здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та спонсорської допомоги
(рішення про перерахування одноденного заробітку).
V. Очікувані кінцеві результати Програми.
Реалізація Програми сприятиме:

- моральній та матеріальній підтримці військовослужбовців Збройних
Сил України;



- своєчасному проведенню мобілізації в особливий період.
Фінансове забезпечення виконання Програми
Кошти міського бюджету – 15000,00 грн., спонсорська допомога.

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 478
від 28 березня  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».

2. В пункті 2 цифри 13491398,40 грн., 7997587,00 грн., 5493811,40
грн.,в тому числі бюджет розвитку 3833200,00 грн. замінити
відповідно цифрами 13643048,40 грн., 7997587,00 грн., 5645461,40
грн. в тому числі бюджет розвитку 3833200,00 грн.

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

4. Додаток 2 викласти в новій редакції.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 479

від 28 березня  2014 року

Про затвердження розпорядження
Олевського міського голови
№ 37 від 19.03.2014 року
«Про внесення змін до міського
бюджету на 2014 рік»

Розглянувши розпорядження міського голови № 37 від 19.03.2014 року
«Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету та комунальної
власності, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження міського голови № 37 від

19.03.2014 року «Про внесення змін до міського бюджету на
2014 рік» (додається).

Міський голова А.В. Повар



Голосували «За» - 20

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 496

від 28 березня  2014 року

Про дострокове припинення
повноважень секретаря
Олевської міської ради

Розглянувши заяву Сай Любові Олександрівни щодо дострокового
припинення повноважень секретаря міської ради, у зв’язку з виходом на
пенсію, керуючись п. 5 ст. 50 Законом України «Про місцеве самоврядування
вУкраїні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Задовільнити заяву Сай Л. О. та припинити достроково її

повноваження, як секретаря міської ради, у зв’язку з виходом на
пенсію.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 481
від 28 березня  2014 року

Про хід виконання цільової
Програми розвитку дошкільної освіти
в дитячих садочках м. Олевська
на період до 2017 року за 2013 рік

Відповідно до рішення міської ради від 28 грудня 2012 року № 298
«Про затвердження цільової Програми розвитку дошкільної освіти в дитячих
садках м. Олевська на період до 2017 року», міська рада відмічає, що в ДНЗ
проводиться відповідна робота, спрямована на реалізацію вищезазначеної
програми, а саме: відбулися позитивні зміни в охопленні дітей дошкільною
освітою, ведеться систематичний контроль за станом виконання заходів
Програми по вихованню та навчанню дітей дошкільного віку, вживаються
заходи щодо відкриття додаткових груп, поліпшується матеріально-технічне
забезпечення дошкільних установ міста, передбачаються кошти на
проведення капітальних та поточних ремонтів, впроваджуються
здоров'язберігаючі технології.

Враховуючи вищевикладене, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію голови постійної комісії міської ради з соціальних та
гуманітарних питань Мороз Н.М. «Про хід виконання цільової
Програми розвитку дошкільної освіти в дитячих садках міста на
період до 2017 року» за 2013 рік взяти до відома.

2. Тримати на постійному контролі виконання заходів даної Програми.
3. Рекомендувати виконавчому комітету міської ради при формуванні

бюджетів на 2015-2017 роки передбачати видатки на реалізацію
заходів Програми з метою підвищення ефективності її виконання.



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні
комісії міської ради з соціальних і гуманітарних питань та комісію з
питань планування бюджету і комунальної вланості.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 487

від 28 березня  2014 року
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у постійне
користування

Розглянувши лист директора  ДП «Олевське лісове господарство»,
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне
користування , 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», враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект   землеустрою щодо відведення земельної  ділянки у
постійне користування ДП  «Олевське лісове господарство» для
ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг загальною
площею 2,0117 га  в м.Олевськ по вул. Пушкіна,18, кадастровий номер:
1824455100:02:030:0018 .

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

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 482
від 28 березня  2014 року

Про затвердження «Положення
про порядок переведення жилих
приміщень та жилих будинків в нежилі»

З метою врегулювання питань переведення жилих приміщень та жилих
будинків в нежилі, на підставі Житлового кодексу Української РСР,
Цивільного кодексу України, Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Олевська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок переведення жилих приміщень та
жилих будинків в нежилі (додається).

2. Рішення набирає чинності з дня його опублікування на сайті Олевської
міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з   питань будівництва, архітектури, благоустрою і охорони навколишнього
середовища та начальника відділу архітектури та будівництва міської ради
Пятницького В.Б.



Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20

Додаток
до рішення сорокової сесії Олевської міської ради

«Про затвердження Положення про порядок
переведення жилих приміщень та жилих будинків

в нежилі»

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі

Розділ 1. Загальні положення

1.1 .Положення про порядок переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі (далі -
Положення) є нормативно-правовим актом, яким встановлює порядок підготовки документів для
прийняття рішень Олевською міською радою або її виконавчим комітетом про переведення жилих
приміщень та жилих будинків в нежилі, регулює права та обов'язки учасників правовідносин у
містобудівній сфері.

1.2. Положення розроблено на підставі Житлового кодексу Української РСР, Цивільного кодексу
України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів, що діють на території України.

1.3. Положення спрямоване на:

- затвердження єдиного порядку переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі на
місцевому рівні;

- зменшення кількості конфліктних ситуацій з мешканцями прилеглих квартир та приміщень;

- створення умов розвитку торгівлі, побутового обслуговування та інших сфер бізнесу;

- створення нових робочих місць.

1.4. Повноваження органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення у
містобудівній сфері визначені Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» та
іншими нормативно-правовими актами.

1.6. Роботи по реконструкції переведених жилих приміщень в нежилі проводяться з дотриманням
вимог Правил благоустрою м. Олевська по питанню додержання тиші у громадських місцях,
затверджених рішенням № 82 шостої сесії Олевської міської рад від 19.04.2011р.

Розділ 2. Визначення термінів

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір переведення жилого будинку чи жилих
приміщень в нежилі та подала у встановленому законодавством порядку відповідну заяву.



Реконструкція - комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов'язаних із
зміною техніко-економічних показників або використання об'єкту за новим призначенням у межах
існуючих будівельних габаритів.

Жиле приміщення - ізольоване приміщення, призначене для постійного проживання громадян,
яке відповідає встановленим санітарним і технічним правилам і нормам, іншим вимогам
законодавства;

Жилий будинок - об'єкт нерухомості, призначений для проживання.

Квартира - приміщення, елемент внутрішньої структури будинку, призначений для проживання,
який має окремий вихід на вулицю, у двір, на сходову клітину або в загальний коридор.

Нежилі приміщення - приміщення в жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та
інших потреб непромислового характеру.

Розділ 3. Особливості переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі

3.1. В нежилі можуть бути переведені, як виняток, жилі приміщення, розташовані на цокольних,
перших поверхах жилих багатоповерхових будинків, окремо розташовані жилі будинки для
зайняттям підприємницькою діяльностю (самозайнятих осіб), окрім виробничої сфери. Якщо
квартира, що переводиться, розташована вище першого поверху, то всі приміщення, розташовані
під нею, повинні мати статус нежилих.

3.2. Жиле приміщення не повинно використовуватися для постійного проживання, а також не
повинно бути обтяжено правами третіх осіб. Громадяни, які мешкали в ньому до прийняття рішення
про переведення, повинні бути зняті з реєстраційного обліку.

3.3. У разі, якщо одним з власників жилого приміщення є неповнолітня дитина, на переведення
необхідний дозвіл органів опіки.

3.4. У разі наявності в жилих приміщеннях самовільного перепланування (переобладнання),
спочатку необхідно вирішити питання про оформлення приміщень, що самовільно переплановані
або переобладнані.

3.5. При переведенні жилих приміщень в нежилі повинно зазначатися їх цільове призначення.

3.6. Не допускається:

- самовільна реконструкція, яка призводить до порушення міцності або до руйнування несучих
конструкцій будинку, погіршення цілісності і зовнішнього вигляду фасадів;

- переведення жилих приміщень в нежилі у жилих будинках, що віднесені до пам'яток архітектури,
без погодження уповноваженого органу Житомирської обласної державної адміністрації у
встановленому законодавством порядку;

- переведення частини жилого приміщення, наприклад, кімнати у комунальній квартирі.
Приміщення повинно бути ізольованим і мати статус окремого жилого приміщення;

- переведення в нежилий фонд аварійного житла та такого, що підлягає зносу або капітальному
ремонту.

3.7. Для переведення жилих приміщень в нежилі є обов'язковим:

- одержання технічного висновку про можливість переведення жилих приміщень з метою
використання їх під нежилі з обґрунтуванням можливості розміщення об'єкту невиробничої сфери,
виготовленого проектною організацією;



- одержання передпроектних пропозицій щодо архітектурного рішення об'єкту та благоустрою
прилеглої території;

- улаштування окремого входу, не пов'язаного з під'їздом жилого будинку. При відсутності технічної
можливості виконання цієї вимоги переведення неможливо.

3.8. У разі переведення жилого будинку в нежилу будівлю при наявності оформленого
землекористування, проектом рішення міської ради передбачається зміна цільового призначення
земельної ділянки згідно з вимогами земельного законодавства.

Розділ 4. Порядок оформлення дозволу на переведення жилих приміщень та жилих
будинків в нежилі

4.1.Для переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі власник житла подає заяву на
ім'я Олевського міського голови, який розглядає та направляє її для подальшого розгляду
заступнику міського голови та начальнику відділу архітектури та містобудування Олевської міської
ради.

4.2. Начальник відділу архітектури та містобудування Олевської міської ради попередньо розглядає
подану заяву та запитує у замовника:

1) нотаріально засвідчену копію документу, яка підтверджує право власності на житло;

2) копію технічного паспорту на жиле приміщення або жилий будинок;

3) технічний висновок про можливість переведення жилих приміщень з метою використання їх під
нежилі з обґрунтуванням можливості розміщення об'єкту невиробничої сфери з обов'язковим
улаштуванням окремого входу, не пов'язаного з під'їздом жилого будинку, виготовлений проектною
організацією;

4) передпроектні пропозиції щодо архітектурного рішення об'єкту та благоустрою прилеглої
території;

5) довідку житлово-експлуатаційних органів або міської ради про те, що жиле приміщення або
жилий будинок є вільним від проживання будь-яких осіб, в тому числі фактично;

6) копію договору на збір та вивіз будівельного сміття;

7) для власників жилих будинків - документ, що підтверджує право власності або право
користування земельною ділянкою;

8) копію паспорту фізичної особи,  копії установчих документів - для юридичних осіб;

9) згода об'єднання співвласників багатоквартирного будинку у разі розміщення у квартирі в
будинку, де створено таке об'єднання, згода співвласників суміжних квартир;

10) інші документи у разі необхідності (згода співвласників, дозвіл органів опіки тощо).

11) висновки щодо можливості переведення жилого будинку чи жилих приміщень в нежилі для
розміщення в них об'єктів невиробничої сфери  органів державного санітарного та пожежного
нагляду, управління містобудування та архітектури Житомирської обласної державної адміністрації
(у разі віднесення будинку до пам'ятки архітектури).

12) витяг з державного реєстру речових прав та нерухомого майна щодо відсутності арештів та
заборон.

13) документи, що посвідчують право особи на зайняття певним видом діяльності.



4.5. Після отримання висновків заступник міського голови подає на розгляд виконавчого комітету
міської ради проект рішення про переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі для
розміщення в них об'єктів невиробничої сфери.

У разі відмови на переведення житла до нежилого фонду власнику житла повертаються усі
документи з письмовим обгрунтуванням причин відмови.

4.6. Рішення про переведення жилих приміщень та жилих будинків в нежилі для розміщення в них
об'єктів невиробничої сфери є підставою для отримання замовником вихідних даних та технічних
умов для виконання проектних робіт.

4.7. Роботи з реконструкції проводяться в установленому законодавством порядку.

4.8. Прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією об'єктів здійснюється в порядку,
визначеному чинним законодавством України.
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ПОЛОЖЕННЯ

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

І.Загальні положення
1. Це Положення базується на Конституції України, Законі України «Про житловий фонд соціального
призначення» і встановлює порядок надання жилої площі в соціальному житлі, зарахованому до
комунальної власності територіальної громади міста, користування таким житлом та його утримання.
2. Під соціальне житло надається житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із
житлового фонду соціального призначення.
3. Соціальне житло призначається для проживання громадян України з числа мешканців міста, які
перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради у списках позачергового або
першочергового отримання житла, потребують соціального захисту.
4. Соціальне житло безоплатно надається органами місцевого самоврядування на підставі договору найму
на певний строк. Користування соціальним житлом є платним. Плата за соціальне житло визначається
статтею 28 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», складається з плати, яка
вноситься безпосередньо наймачем та державної допомоги, що надається відповідно до Закону.
5. До житла житлового фонду соціального призначення на підставі відповідного рішення уповноважених
органів місцевого самоврядування можуть належати квартири в багатоквартирних жилих будинках,
садибні (одноквартирні) жилі будинки, які надаються громадянам у порядку черги на одержання
соціального житла.
6. Соціальне житло використовується лише за призначенням відповідно до правил утримання жилих
приміщень.
7. Соціальне житло має відповідати архітектурно-планувальним, технічним нормам і санітарно-
гігієнічним вимогам, установленим державними будівельними нормами щодо такого житла, та бути
придатним для проживання.
8. Соціальне житло не підлягає піднайму, бронюванню, приватизації, продажу, даруванню, викупу та
заставі.
9. Надання громадянам квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду
соціального призначення проводиться за нормою, встановленою органом місцевого самоврядування, який
надає соціальне житло, але не менше мінімальної норми, яка встановлюється Кабінетом Міністрів
України.
10. Житловий фонд соціального призначення формується органами місцевого самоврядування шляхом:
1) будівництва нового житла;
2) реконструкції існуючих жилих будинків, а також переобладнання нежилих будинків у жилі;
3) отримання житла, переданого в дар органам місцевого самоврядування українськими та іноземними
юридичними та фізичними особами, міжнародними громадськими організаціями;
4) передачі в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень або визнаного в
установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим;
5) передачі забудовниками місцевим радам частки жилої площі в новозбудованих будинках на підставах,
передбачених законодавством;
6) передачі з державної в комунальну власність соціального житла, побудованого за рахунок коштів
державного бюджету;
7) використання на договірних засадах приватного житлового фонду;
8) набуття права власності на житло на інших підставах, не заборонених законом.
11. Передача житла з житлового фонду соціального призначення до інших житлових фондів, визначених
законом, не допускається.

ІІ. Надання житла з житлового фонду соціального призначення

1. Надання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків з житлового фонду соціального
призначення здійснюється серед громадян, з числа мешканців м. Олевська, які перебувають на квартирному
обліку у виконавчому комітеті Олевської міської ради у списках соціального квартирного обліку..
2. Право позачергового та першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих



будинків із житлового фонду соціального призначення мають громадяни, визначені статтями 11 та 12
Закону “ Про житловий фонд соціального призначення”.
3. Пріоритетність в наданні жилих приміщень за договором найму соціального житла серед пільгових
категорій громадян визначаються та затверджуються рішенням виконавчого комітету Олевської міської
ради.
4. Рішення про надання жилого приміщення є підставою для видачі ордеру та укладення договору найму
соціального житла.
5. При наданні квартири або садибного (одноквартирного) жилого будинку з житлового фонду соціального
призначення громадянинові, який має приватне житло, враховується площа жилого приміщення, що
перебуває у приватній власності цього громадянина або членів його сім'ї, які проживають разом з ним.
6. Підставою для заселення житла із житлового фонду соціального призначення є договір найму
соціального житла.
7. Договір найму соціального житла - угода, оформлена в письмовій формі, за якою одна сторона - власник
житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для
проживання в ньому на певний строк.
8. Договір найму соціального житла укладається між органом місцевого самоврядування або
уповноваженим ним органом і наймачем або уповноваженою ним особою.
9. У договорі найму соціального житла мають бути вказані особи, які проживатимуть разом із наймачем.
Ці особи набувають рівних з наймачем прав та обов'язків щодо користування соціальним житлом.
Наймач соціального житла вправі в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які
проживають разом з ним, вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, своїх дітей, батьків. На
вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.
10. У разі розірвання договору найму соціального житла наймач та члени його сім'ї, які проживають разом
з ним, зобов'язані протягом трьох місяців з дня розірвання такого договору добровільно звільнити надане
жиле приміщення. У разі незгоди добровільно звільнити жиле приміщення наймач та члени його сім'ї
можуть бути виселені за рішенням суду.
11.Громадянин, з яким органом місцевого самоврядування було розірвано договір найму квартири або
садибного (одноквартирного) жилого будинку з житлового фонду соціального призначення на підставі,
визначеній частиною шостою цієї статті, протягом наступних трьох років з дня розірвання договору має
право на включення його до списків на позачергове отримання квартири або садибного (одноквартирного)
жилого будинку з житлового фонду соціального призначення за умови відновлення права такого
громадянина на отримання соціального житла.
12. Договір найму соціального житла може бути розірваний на вимогу наймача. На вимогу наймодавця
договір найму соціального житла може бути розірваний лише за рішенням суду.
13. Предметом договору найму соціального житла є квартира або садибний (одноквартирний) жилий
будинок, а також перелік житлово-комунальних послуг, які надаватимуться наймачу відповідно до
договору найму соціального житла.
14. Предметом договору найму соціального житла не можуть бути допоміжні приміщення в
багатоквартирному жилому будинку.

ІІІ. Права та обов'язки наймодавця жилого приміщення за договором найму
соціального житла

1. Наймодавець жилого приміщення за договором найму соціального житла має право вимагати від
наймача:
1) своєчасного внесення плати за житло і надані житлово-комунальні послуги;
2) дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та прибудинкової території, санітарно-
гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних
послуг;
3) своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-
комунальних послуг, що виникли з вини споживача;
4) доступу у приміщення, будинки і споруди в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації
аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни,
проведення технічних та профілактичних оглядів тощо.
Наймодавець жилого приміщення за договором найму соціального житла має й інші права, визначені
законодавством та договором найму соціального житла.
2. Наймодавець жилого приміщення за договором найму соціального житла, якщо інше не передбачено
договором з власником цього житла, зобов'язаний:
1) надати наймачу незаселене жиле приміщення, крім жилих кімнат у соціальних гуртожитках,
передбачених для проживання двох і більше осіб;
2) забезпечувати своєчасне та належної якості надання житлово-комунальних послуг згідно із
законодавством та умовами договору;
3) здійснювати технічне обслуговування та поточний ремонт будинку і внутрішньобудинкових інженерних
мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни,
встановлені договором та/або законодавством;



4) здійснювати згідно із законодавством та умовами договору капітальний ремонт будинку, що належить
до житлового фонду соціального призначення, або у разі наявності в багатоквартирному жилому будинку
жилих приміщень, що належать до житлових фондів різного призначення, - здійснювати регулярні внески
на капітальний ремонт такого будинку;
5) вести облік і вживати заходів для задоволення вимог (претензій) споживачів житлово-комунальних
послуг у зв'язку з порушенням режиму надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих
властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;
6) надавати у встановленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх
вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання
житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
7) своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-
зимовий період;
8) брати участь у належному утриманні та ремонті спільного майна багатоквартирного жилого будинку,
в якому перебуває передане в найм жиле приміщення;
Наймодавець несе й інші обов'язки, передбачені законодавством та договором найму соціального житла.

ІY. Права та обов'язки наймача жилого приміщення за договором найму соціального житла.

1. Наймач жилого приміщення за договором найму соціального житла має право у встановленому порядку:
1) здійснювати, за письмовою згодою повнолітніх членів сім'ї, включаючи тимчасово відсутніх, обмін
займаної квартири або садибного (одноквартирного) жилого будинку з житлового фонду соціального
призначення з іншим наймачем квартири або садибного (одноквартирного) жилого будинку з житлового
фонду соціального призначення за згодою власників цього житла;
2) вимагати від наймодавця належного утримання і своєчасного проведення капітального ремонту жилого
приміщення, участі в утриманні та ремонті місць загального користування багатоквартирного жилого
будинку, надання комунальних послуг;
3) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги в обсягах, визначених договором;
4) одержувати у встановленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх
вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання, режим надання
послуг, їх споживчі властивості тощо;
5) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи
здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;
6) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у
наданні житлово-комунальних послуг;
7) на зменшення розміру плати за надані житлово-комунальні послуги в разі зменшення їх кількості або
погіршення їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;
8) отримувати субсидії на житлово-комунальні послуги, користуватися пільгами з оплати житлово-
комунальних послуг відповідно до законодавства;
9) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача
та/або членів його сім'ї в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства;
10) отримувати від виконавця житлово-комунальних послуг відшкодування у розмірі, визначеному
договором або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-
відновлювальних робіт;
11) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг;
Наймач жилого приміщення за договором найму соціального житла має й інші права, визначені
законодавством.

2. Наймач соціального житла зобов'язаний:

1) використовувати жиле приміщення за призначенням;
2) забезпечувати належне утримання жилого приміщення, не допускати безгосподарного поводження з
ним;
3) підтримувати належний стан жилого приміщення, своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених
неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини;
4) здійснювати поточний ремонт жилого приміщення, якщо інше не встановлено договором найму
соціального житла;
5) не допускати руйнувань та зміни конструкцій жилого будинку (жилого приміщення), а також
проведення робіт з перепланування соціального житла та переобладнання інженерних систем;
6) за власний рахунок ремонтувати та замінювати санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що
вийшли з ладу з його вини;
7) своєчасно вносити плату за житлово-комунальні послуги та користування жилим приміщенням у
строки, встановлені договором або законодавством;
8) інформувати наймодавця у встановлений договором термін про зміну підстав, що дають право на
одержання соціального житла за договором найму;



9) дотримувати прав та інтересів сусідів;
10) додержуватися правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій.
Наймач несе й інші обов'язки, передбачені договором найму соціального житла та законодавством.

Y. Плата за житло у житловому фонді соціального призначення.

1. Плата за житло у житловому фонді соціального призначення складається з плати за:
1) найм житла;
2) утримання жилих будинків та прибудинкових територій;
3) комунальні послуги.
2. Орган місцевого самоврядування встановлює розмір плати за соціальне житло для кожного наймача
такого житла індивідуально.
3. При встановленні розміру плати за соціальне житло враховуються:
1) середньомісячний сукупний дохід наймача та членів його сім'ї, які проживають разом з ним, за
попередній рік з розрахунку на одну особу, вартість майна, що знаходиться у власності громадянина та
членів його сім'ї, інші обставини, які безпосередньо впливають на майновий стан громадянина;
2) загальна площа житла;
3) кількість осіб, які в ньому проживають;
4) перелік отриманих житлово-комунальних послуг.
4. Плата за житло із житлового фонду соціального призначення складається з плати, яка вноситься
безпосередньо наймачем, та державної допомоги, що надається відповідно до закону.
Плата за житло, яка вноситься безпосередньо наймачем соціального житла, не повинна перевищувати 20
відсотків сукупного доходу наймача та членів його сім'ї, які проживають разом з ним.
5. Органи місцевого самоврядування здійснюють перерахунок коштів на плату за капітальний ремонт
соціального житла балансоутримувачу відповідного будинку пропорційно площі житлового фонду
соціального призначення.
6. Плата за найм соціального житла використовується органами місцевого самоврядування виключно на
формування та утримання житлового фонду соціального призначення.
7.Спори щодо плати за соціальне житло вирішуються у судовому порядку.

YІ. Підстави для розірвання договору найму соціального житла та виселення із соціального житла без
надання іншого житла.

1. Примусове виселення наймача соціального житла без надання іншого житла здійснюється виключно за
рішенням суду.
2. Підставами для розірвання договору найму соціального житла та виселення із соціального житла без
надання іншого житла є:
1) надання наймачу або придбання ним іншого жилого приміщення;
2) підвищення доходів наймача до рівня, який дозволяє укласти договір найму іншого жилого приміщення,
що не належить до житлового фонду соціального призначення;
3) подання наймачем недостовірних даних щодо середньомісячного сукупного доходу за попередній рік,
приховування реальних доходів;
4) систематичне порушення правил користування жилими приміщеннями;
5) порушення умов договору найму соціального житла після застосування до наймача заходу впливу,
визначеного пунктом 1 частини першої статті 26 Закону України “Про житловий фонд соціального
призначення”; та переселення наймача до іншого соціального житла відповідно до пункту 2 частини
першої статті 26 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”;
6) інші підстави, встановлені законом.



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 484
від 28 березня  2014 року

Про затвердження Порядку
присвоєння адресних номерів
об’єктам нерухомості, розташованих
на території міста Олевська

З метою встановлення єдиних правил присвоєння адресних номерів
об’єктам нерухомості у місті Олевську і введення в дію системи реєстрації
адресних номерів по стандартизованій структурі, узгодженого ведення
Державних земельного та містобудівного кадастрів, формування єдиної
муніципальної системи інформації, керуючись статтею 25, частинами 1, 12
статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська
рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок присвоєння адресних номерів об’єктам
нерухомості, розташованих на території міста Олевська (далі –
Порядок) згідно з додатком 1 (додається).

2. Відділу містобудування та архітектури Олевської міської ради
забезпечувати присвоєння адресних номерів земельним ділянкам,
будівлям і спорудам згідно з Порядком.

3. Комунальним підприємствам, установам, організаціям надати до
відділу містобудування та архітектури Олевської міської ради
інформацію щодо адрес нерухомого майна.

4. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям інших форм
власності, сприяти формуванню бази даних відділу містобудування та
архітектури Олевської міської ради.

5. Відділу містобудування та архітектури Олевської міської ради:
5.1. Здійснити систематизацію існуючої адресної інформації.
5.2. Забезпечити реєстрацію адрес об’єктів нерухомості відповідно до

затвердженого Порядку присвоєння адресних номерів об’єктам
нерухомості, розташованих на території міста Олевська.



5.3.  Забезпечити видачу довідок відділом містобудування та архітектури
Олевської міської ради.
6. Рішення набуває чинності з моменту його опублікування.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Олевської міської ради з питань будівництва, архітектури, благоустрою і
охорони навколишнього середовища.

Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20



Додаток 1
рішення № 484 сорокової сесії

Олевської міської ради шостого скликання
від «28» березня 2014 р.

ПОРЯДОК
ПРИСВОЄННЯ АДРЕСНИХ НОМЕРІВ ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ

РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕВСЬКА
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Порядок присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості, розташованих на території міста
Олевська (далі – Порядок ) визначає на території Олевська правила присвоєння адресних номерів
земельним ділянкам і нерозривно зв’язаним з ними будівлям і спорудам, встановлює єдині
правила визначення адрес, їх склад і структуру.
Дія даного Порядку поширюється на всі види адресної інформації (адреси) щодо об’єктів
нерухомості всіх форм власності в місті  Олевську.
Кожному об’єкту нерухомості присвоюється унікальна адреса на території міста Олевська.
Адресний номер об’єкту нерухомості після проведення процедури присвоєння або зміни повинен
бути зареєстрований в базі даних відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету
Олевської міської ради.
Адресні номери присвоюються за заявами юридичних та фізичних осіб - власників об’єктів
нерухомості (далі-заявники), відповідних органів місцевого самоврядування, а також органів
державної влади щодо об’єктів нерухомості державної власності.
Присвоєння, зміна, анулювання адресних номерів здійснюється на підставі рішення виконавчого
комітету Олевської міської ради, крім адрес земельних ділянок.
Проект рішення про присвоєння, зміну або анулювання адресних номерів об’єктів нерухомості
готує та виносить на розгляд виконавчого комітету Олевської міської ради заступник голови (
начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської міської ради
В.Б.Пятницький)

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Адреса – структурована словесна (на відміну від цифрової кадастрової) сукупність

реквізитів, що однозначно визначають положення об’єкта адресації на території міста відносно
пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста.
Елементи вулично-дорожньої мережі – явно виражені частини території міста, що забезпечують
транспортні і пішохідні зв’язки між житловими районами, а також між житловими районами і
промисловими зонами, суспільними центрами, кварталами  наступних типів:
бульвар (бул.) – дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з
висадженим посеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині елементу;
в’їзд (в-д) – відрізок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має наскрізного
проїзду;
вулиця (вул.) – дорога, що має забудову з обох боків, і, як правило, має довжину більше, ніж один
квартал;
дорога (дор.) – смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є фрагментом вулично-
дорожньої мережі міста ;
майдан (м-н) – широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на стику двох або
більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці (вулиць);
провулок (пров.) – дорога з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше, вулиці та має
довжину у один-два, іноді більше, квартали;
проїзд (пр-д.) – дорога з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше, вулиці та має довжину у
один-два, іноді більше, квартали,  те саме що й провулок. Проїздами найменують, як правило,
елементи вулично-дорожньої мережі з рідкою, нерегулярною чи нежилою (промисловою)
забудовою;
проспект (пр.) – широка і, як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид вулиці;
тупик (туп.) – відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має наскрізного
проїзду, те саме що й в’їзд;
узвіз (узв.) – дорога з міською забудовою, що має підйом угору та триває по всій довжині
елементу ;
шосе (шосе) – елемент вулично-дорожньої мережі, автомобільна магістраль ,що веде за межі
населеного пункту;



Пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі – елементи вулично-дорожньої мережі, яким
присвоєно найменування.
Найменування елемента вулично-дорожньої мережі – узагальнююче поняття, яке складається з
назви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (пр. Гагаріна та ін.).
Об’єкти нерухомого майна (далі об’єкти нерухомості) – земельні ділянки, а також об’єкти,
розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є неможливим без
знецінення та зміни їх призначення.
Будівля – об’єкт нерухомості. Жилі та нежилі будинки, призначені для проживання або
повсякденного використання.
Квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) – приміщення, елемент внутрішньої
структури будівлі (будинку, корпусу).
Споруда – будівля, призначена в основному для технологічних функцій.
Земельна ділянка - частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені у встановленому
порядку.
Об’єкти адресації – усі об’єкти нерухомості.
Первинний об’єкт адресації – земельна ділянка, будівля, яка визначає основне цільове
призначення об’єкта нерухомості.
Вторинний об’єкт адресації – просторова частина первинного об’єкта нерухомості, що є
самостійним об’єктом цивільного обігу.
Елемент адреси – реквізит, що описує місце розташування об’єкта нерухомості на території міста.
Номер будинку, споруди – реквізит адреси об’єкта адресації, що складається з послідовності
цифр із можливим додаванням буквеної літери
(А, Б, В, Г і т.д., крім букв Е, Є, З, Ч, Й, Х, Ь).
Кадастровий номер земельної ділянки – унікальний номер, який присвоюється при формуванні
земельної ділянки та зберігається за нею на весь час її існування.
Кадастровий номер об’єкта нерухомості – унікальний номер об’єкта нерухомості, який
присвоюється йому при здійсненні інвентаризації і зберігається, поки об’єкт нерухомості існує як
єдиний об’єкт зареєстрованого права.
Присвоєння адресного номеру (адресація) об’єкту нерухомості – процедура присвоєння
порядкового номеру об’єкту нерухомості на пойменованому елементі вулично-дорожньої мережі.
Зміна адреси – процедура переприсвоєння адресного номеру у зв’язку з перейменуванням
елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів адреси.

ПРИСВОЄННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЕЛЕМЕНТАМ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ
МІСТА ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ

3.1. Формування елементів вулично-дорожньої мережі міста здійснюється відділом
містобудування та архітектури при розробці генерального плану міста і проектів детального
планування окремих територій.
3.2. Інформація про пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі міста, виключені з
використання, зміна типу і найменувань пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста
вносяться до бази даних відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської
міської ради

ПРАВИЛА АДРЕСАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
4.1. Адреса містить наступні реквізити: найменування елемента вулично-дорожньої мережі,
порядковий номер об’єкта нерухомості (первинний об’єкт адресації), номер частини об’єкта
нерухомості – корпус, квартира і т.д. (вторинний об’єкт адресації) вулично-дорожньої мережі
міста Олевська.
4.2. Адресація об’єктів нерухомості здійснюється у відповідності з встановленими нижче
правилами:
4.2.1. Присвоєння адресних номерів і нумерація будинків, що утворюють безупинний фронт
забудови і розташованих на магістралях і вулицях радіального напрямку, здійснюється від центру
міста Олевська до периферії з непарними номерами по лівій стороні вулиці і з парними номерами
– по правій.
4.2.2. Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць різних категорій, присвоюється адреса по
вулиці більш високої категорії відповідно до встановленої класифікації магістральних вулиць у
відповідності з ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських
поселень».
4.2.3   Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць рівних категорій, присвоюється адреса по

вулиці, на яку виходить головний фасад будинку. У випадку, якщо на ріг виходять два



рівнозначних фасади одного будинку, адреса присвоюється по вулиці, що йде в напрямку від
центру Олевська.
4.2.4. Присвоєння адресного номеру будинкам, що утворюють периметр майдану, здійснюється
за годинн0ю стрілкою, починаючи від головної магістралі з боку центра. При цьому послідовність
номерів будинків на наскрізних вулицях, що примикають до майдану переривається. У випадку,
якщо наріжний будинок має головний фасад і значну довжину уздовж вулиці, що примикає, його
нумерація може здійснюється по вулиці, а не по майдану.
4.2.5. Нумерація будинків, розташованих між двома вже адресованими будинками, корпусами чи
будівлями з послідовними номерами («вставки» об’єктів), здійснюється, з використанням меншого
номера відповідного об’єкта з додаванням до нього літери.
4.2.6. Зовнішні прибудови до будинку, які розташовані  поза контуром його капітальних
зовнішніх стін і не мають проходу з прибудови в будинок при наявності окремого входу, а також
мають інше функціональне призначення, можуть адресуватися у встановленому порядку як
самостійні будинки.
4.2.7. Адресна прив’язка будинків у смузі відводу залізниці здійснюється з указівкою напрямку
залізниці й існуючого кілометражу.
4.3. Адреса земельної ділянки (незабудованої земельної ділянки) визначається з урахуванням
сформованої адресації прилеглих об’єктів нерухомості відповідно до пункту 4.3. даного
Положення.
4.4. Адресація земельних ділянок, на яких розташовані будинки та споруди, здійснюється
наступним чином:
4.4.1. Якщо на земельній ділянці знаходиться один об’єкт нерухомості, адресою ділянки
визначається адреса цього об’єкту.
4.4.2. Адресою земельної ділянки, яка забудована декількома будинками, спорудами,
визначається адреса основного будинку, споруди, функціональне призначення якого відповідає
основному цільовому призначенню земельної ділянки. У випадку, якщо це неможливо, основним
будинком може бути адміністративний будинок, що входить у єдиний майновий комплекс.

ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ АДРЕСНИХ НОМЕРІВ ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ
5.1. Для присвоєння, внесення зміни або анулювання адресного номеру об’єкту
нерухомості (первинному об’єкту адресації) заявник подає на ім’я міського голови м.
Олевська відповідну заяву.

До заяви додаються:
- інформація бюро технічної інвентаризації щодо адреси об’єкту;
Присвоєння адресного номеру земельній ділянці здійснюється рішенням міської ради

5.2. Для новозбудованих об’єктів до заяви додаються наступні документи:
- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт,

ідентифікаційний номер (фізичні особи) ;
- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;
- документи, що засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкту проектній

документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат
відповідності, декларація, тощо) ;

- технічний паспорт, виготовлений  бюро технічної інвентаризації;
- інформація бюро технічної інвентаризації щодо адреси об’єкту;
- пропозиції відділу містобудування та архітектури міської ради зі схемою розташування

об’єкту;
- фотофіксація об’єкту;
- довідка відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської міської

ради на відповідність адреси об’єкту (після його створення).
Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: перейменування вулиць, поділ
об’єктів нерухомості на самостійні частини, об’єднання об’єктів, упорядкування елементів
забудови, тощо.

5.3. Для внесення змін до адреси об’єкту до заяви додаються наступні документи:
- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт,

ідентифікаційний номер (фізичні особи);
- нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право

власності на об’єкт нерухомого майна;
- документи, що засвідчують відповідність закінченого реконструкцією об’єкту проектній

документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат
відповідності, декларація, тощо);



- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за
наявності);

- технічний паспорт, виготовлений комунальним підприємством бюро технічної
інвентаризації;

- інформація КП бюро технічної інвентаризації щодо можливості зміни адреси об’єкту;
- пропозиції відділу містобудування та архітектури міської ради зі схемою розташування

об’єкту;
- фотофіксація об’єкту;
- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, витяг з

Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- довідка відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської міської

ради на відповідність адреси об’єкту (після його створення);
- інші документи у разі необхідності.

Підставами для анулювання адресного  номеру жилого будинку, будівлі, споруди є повне
руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації, скасування рішень про надання земельних
ділянок, розподіл об’єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині нових адресних
номерів тощо.
Для анулювання адресного номеру об’єкту до заяви додаються наступні документи:

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт,
ідентифікаційний номер (фізичні особи);

- нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право -
власності на об’єкт нерухомого майна;

- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою (за
наявності);

- інформація комунального підприємства бюро технічної інвентаризації про знесення (
руйнування ) будівлі і зняття її з технічного обліку або про розділ інвентарної справи на
частини у зв’язку з присвоєнням кожній частині будівлі різних адресних номерів;

- пропозиції відділу містобудування та архітектури зі схемою розташування об’єкту;
- фотофіксація об’єкта;
- довідка відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської міської

ради на відповідність адреси об’єкту;
- інші документи у разі необхідності.

Присвоєння, внесення зміни або анулювання адресного номеру вторинного об’єкту адресації
здійснюється відповідно до пункту 5.1.3. цього Порядку за наявності адресного номеру
первинного об’єкта адресації.

У випадку відсутності будь - якого із документів, передбачених даним Порядком, відділом
містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської міської ради у 5-денний термін
повідомляє про це заявника відповідним листом із зазначенням необхідних документів.

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 488
від 28 березня  2014 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 Особи,
, проживає по вул. Адреса, 1, Особи, 2, проживає по пров. Адреса, 2, Особи,
3, проживає по вул. Адреса, 3, Особи, 4, проживає в с. Адреса, 4,  Особи, 5,
проживає по вул. Адреса, 5, Особи, 6, проживає по вул. Адреса, 6,
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

Голосували «За» - 20



Додаток
до рішення 40 сесії міської ради VІ скликання
від 28.03.2014 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

Голосували «За» - 20

№

П
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 ведення

Для
індиві
дуальн

ого
садівн
ицтва,

га

Для
будівниц

тва та
обслугов
ування
гаража

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

0,0024 0,0024 1824455100:01:030:004
3

2 Особа, 2 м. Олевськ
вул. Адреса, 2

м. Олевськ
вул. Адреса, 2

0,0024 0,0024 1824455100:02:030:004
4

3 Особа, 3 м. Олевськ
вул. Адреса, 3

м. Олевськ
вул. Адреса, 3

0,10 0,10 1824455100:01:016:014
1

4 Особа, 4 с. Копище
Адреса, 4

м. Олевськ
Адреса, 4

0,10 0,10 1824455100:02:045:003
8

5 Особа, 5 м. Олевськ
вул. Адреса, 5

м. Олевськ
вул. Адреса, 5

0,10 0,10 1824455100:01:004:003
1



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 494
від 28 березня  2014 року

Про вилучення та припинення права
користування земельною ділянкою
ПАТ «Житомир –Авто»

Розглянувши клопотання генерального директора ПАТ «Житомир –
Авто» Деркача О.В. про припинення користування земельною ділянкою,
враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради із земельних питань,
керуючись ст. 12, 120, 142 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Вилучити та припинити право землекористування земельною ділянкою
у ПАТ «Житомир – Авто» загальною площею 0,5376 га  в м.Олевськ по вул.
Герцена,17, яка надана в постійне користування на підставі Державного акту
с.І-ЖТ № 002037 від 20.01.1998 р.
2. Зарахувати вилучену земельну ділянку площею 0,5376 га до земель
міської ради не наданих у власність і користування.
3.  Відділу Держземагенства в Олевському районі :
3.1 Внести необхідні зміни до Державного реєстру прав на земельну ділянку
протягом 2-ох місяців з дня прийняття рішення;
3.2. Внести зміни до земельно-облікових даних.

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

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 490

від 28 березня  2014 року
Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок безоплатно у власність
для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)

Розглянувши заяви Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, Особи, 2,
проживає по вул. Адреса, 2, Особи, 3, проживає по вул. Адреса, 3, Особи, 4,
проживає по пров.Адреса, 4, Особи, 5, проживає по вул. Адреса, 5, Особи, 6,
проживає по вул. Адреса, 6 про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), 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», враховуючи рекомендації постійної комісії
міської ради із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати громадянам, згідно додатку, земельні ділянки у власність  за
рахунок земель запасу міста - землі житлової та громадської забудови
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) для  ведення садівництва та
будівництва гаража.

2. Надати громадянам, згідно додатку, дозвіл  на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність  за
рахунок земель запасу міста - землі житлової та громадської забудови
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських



будівель і споруд (присадибна ділянка) для  ведення садівництва та
будівництва гаража.

3. Громадянам, згідно додатку,  проекти  землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, погоджені з
районним відділом земельних ресурсів, органом архітектури, в
місячний термін  подати на розгляд та затвердження чергової сесії
міської ради.

4. Призначити комісію по обстеженню та встановленню меж земельної
ділянки Особи, 3 та Особи, 6 по вул. Адреса, 3
у складі:

Голова комісії: Єгоров С.О. – депутат міської ради
Члени комісії:
Євдокимов С.О. – депутат міської ради
Ніколайчук  О.В. – депутат міської ради
Пятницький В.Б. – начальник відділу містобудування та архітектури

міської ради
Мельник С.В. – заступник міського голови
Самченко М.І. – начальник відділу Держземагентсва в Олевському

районі, (за згодою).
5. 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



Додаток
до рішення  сорокової  сесії  міської ради VІ
скликання від 28.03.2014 р. «Про надання дозволу
громадянам на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
будівель і споруд (присадибна ділянка)»

№
п
/
п

Прізвище, ім’я по
батькові

Місце проживання Адреса земельної ділянки
Загальна
площа
га

Для
будівни
цтва і
обслуго
вування
жилого
будинку
га

Для
ведення
садівниц
тва

га

Для
будівниц
тва та
обслугов
ування
гаража

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Особа, 1 Адреса, 1 Адреса, 1 0,07 0,07

2 Особа, 2 Адреса, 2 Адреса, 2 0,0018 0,0018

3 Особа, 3 Адреса, 3 Адреса, 3 0,01 0,01

4 Особа, 4 Адреса, 4 Адреса, 4 0,10 0,10

5 Особа, 5 Адреса, 5 Адреса, 5 0,10 0,10

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 489

від 28 березня  2014 року
Про надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок в користування на
умовах оренди

Розглянувши заяви керівника ТОВ «ЕСТЕЛ» Худолія С. В.,
виконавчого директора ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» Харчука Л.П.,
фізичної-особи підприємця Особи, 1, 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
26.05.2004 р. № 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:

- ТОВ «ЕСТЕЛ»  для   розміщення та експлуатації основних, підсобних  і
допоміжних  будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної
та іншої промисловості,  орієнтовною  площею  1,2  га, що знаходиться за
адресою: м. Олевськ, вул. Покальчука,15-а;

- ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» для розміщення, будівництва,
експлуатації та  обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі
електричної та теплової енергії, орієнтовною площею 0,0030 га  на розі
вулиць Чапаєва та Гоголя;



- ФОП Особи, 1 для розміщення та  експлуатації основних підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств  переробної, машинобудівної
та іншої промисловості, орієнтовною площею 0,5376  га, що знаходиться за
адресою: м. Олевськ, вул.Герцена,17.

2. ТОВ «ЕСТЕЛ», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ФОП Особі, 1 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. ТОВ «ЕСТЕЛ», ПАТ «ЕК «Житомиробленерго», ФОП Особі, 1 в місячний
термін укласти тимчасовий договір оренди земельної ділянки.

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

Міський голова А. В. Повар

Голосували «За» - 20



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 491
від 28 березня  2014 року

Про надання згоди на проведення
незалежної оцінки майна житлового
будинку по вул. Свято-Миколаївській, 31

Відповідно рішень № 208 шістнадцятої сесії Олевської міської ради VІ
скликання від 25.04.2012 року «Про затвердження Стратегічного плану міста
Олевська на 2012-2020 роки», № 461 тридцять восьмої сесії Олевської
міської ради VІ скликання від 31.01.2014 року «Про затвердження Програми
соціально-економічного розвитку м. Олевськ на 2014 рік», враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань будівництва, архітектури,
благоустрою і охорони навколишнього середовища, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА: 1. Надати згоду на проведення експертним шляхом
незалежної оцінки майна незавершеного будівництва житлового будинку по
вул.Свято-Миколаївській,31.
2. Виконавчому комітету міської ради підготувати на наступне пленарне
засідання, у відповідності  до норм чинного законодавства, проект договору
про спільне інвестування будівництва в реалізації проекту по реконструкції
незавершеного будівництва житлового будинку по вул. Свято-
Миколаївській, 31.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань будівництва, архітектури, благоустрою і охорони навколишнього
середовища та заступника міського голови Мельника С. В.



Міський голова А.В. Повар

Голосували «За» - 20

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 492

від 28 березня  2014 року

Про  продовження терміну дії
п. 5 рішення № 447 37 сесії
VІ скликання від 26.12.2013 року
«Про затвердження звітів з експертно-
грошової оцінки земельних ділянок
та  викуп земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення у власність»

Розглянувши заяву директора ТДВ «РІМ – БОГДАН» Шибецького
Василя Прокоповича, керуючись ст. 14, 144 Конституції України, ст.ст. 12,
81, 91, 127, 128 Земельного  кодексу України, Постановою Кабінету
Міністрів України від 22.04.2009 року № 381 “Про затвердження Порядку
здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної
ділянки державної та комунальної власності”, ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії  із земельних питань, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Продовжити термін дії п. 5 рішення № 447 37 сесії VІ скликання від
26.12.2013 року  «Про затвердження звітів з експертно-грошової оцінки
земельних ділянок та  викуп земельних ділянок несільськогосподарського
призначення у власність» до 01.09.2014 року.



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» - 18
Утримались - 2

УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорокова сесія ради VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 493

від 28 березня  2014 року
Про затвердження технічної
документації із землеустрою
щодо відведення земельної
ділянки в користування на
умовах оренди

Розглянувши заяву гр. Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, 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», враховуючи рекомендації
постійної комісії 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 будівель торгівлі
загальною площею 0,0140 га  в користування на  умовах оренди Особі, 1,
що знаходиться за адресою: м. Олевськ, вул. Набережна, 1.
2. Гр. Особі, 1 в місячний термін  укласти договір оренди земельної ділянки,
встановити орендну плату в розмірі 10 % від нормативно-грошової вартості
земельної ділянки.
3. 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» - 20


