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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорок перша  сесія ради    VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я № 499

                             від 30 квітня  2014 року
Про надання дозволу на  спеціальне
використання природних ресурсів у
 межах територій природно -
заповідного фонду місцевого значення

 Розглянувши лист директора Олевського ДП «Олевське лісове
господарство» Сороки Віктора Михайловича, надані документи, керуючись
ст. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», планом
проведення санітарно-оздоровчих заходів в заказниках місцевого значення
по ДП «Олевське лісове господарство» на 2014 рік, погоджених
Житомирською обласною держадміністрацією, враховуючи рекомендації
постійної комісії міської ради з питань будівництва, архітектури,
благоустрою і охорони навколишнього середовища,  міська рада
ВИРІШИЛА: 1. Надати дозвіл ДП «Олевське лісове господарство» на
спеціальне використання природних ресурсів у межах територій природно –
заповідного фонду місцевого значення, а саме:

1.1.  Вид природокористування – суцільна санітарна рубка дерев в

      Олевському лісництві:

 лісовий заказник місцевого значення «Олевський» кв.16 вид.7 на
площі 0.5 га обсяг використання – 96 м. куб.;

 лісовий заказник місцевого значення «Тересини» кв.63 вид.4 на
площі 0.8 га в об’ємі 288 м.куб.;

 лісовий заказник місцевого значення «Тересини» кв.69 вид.3 на
площі 0.7 га в об’ємі 246 м.куб.;

 лісовий заказник місцевого значення «Тересини» кв.70 вид.5 на
площі 0.5 га в об’ємі 151 м.куб.;



2.   Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах          
територій природно – заповідного фонду місцевого значення дійсний
до 31.12.2014р.

3.   ДП «Олевське лісове господарство» провести лісовідновлення у
встановлений чинним законодавством термін.

Міський голова        А.В. Повар
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорок перша  сесія ради    VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 497

                             від 30 квітня  2014 року

Про результати голосування
та обрання секретаря
міської ради

 Заслухавши інформацію голови лічильної комісії Ніколайчука
Олександра Володимировича про підсумки  таємного голосування по
виборах секретаря міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА.
1. Обрати секретарем Олевської міської ради Євдокимова Сергія

Михайловича.

Міський голова         А.В. Повар
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УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорок перша  сесія ради    VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 509

                             від 30 квітня  2014 року

Про  внесення змін у додатках до рішень тридцять
третьої сесії Олевської міської  ради VІ скликання
№ 382 від 03.09.2013 року та сорокової
сесії Олевської міської ради VІ скликання
№ 488 від 28.03.2014 року

            Розглянувши рішення тридцять третьої сесії Олевської міської ради
VІ скликання № 382 від 03.09.2013 року  «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), рішення
сорокової сесії Олевської міської ради VІ скликання № 488 від 28.03.2014
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»,



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. Внести зміни в додатки:
1.1. До рішення тридцять третьої сесії Олевської міської ради VІ

скликання № 382 від 03.09.2013 року  «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)»
В п. 2 - адресу земельної ділянки замінити на адресу: м. Олевськ,
вул. Адреса, 1.

1.2. До рішення сорокової сесії Олевської міської ради VІ скликання
№ 488 від 28.03.2014 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»
В п. 5 – Особа, 1 замінити на Особа, 2.

Міський голова         А.В. Повар

Голосували «За» - 22



УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Сорок перша  сесія ради    VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 505
                             від 30 квітня  2014 року
Про надання дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок безоплатно у власність
для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)

          Розглянувши заяви громадян 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


