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УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 535 

 
                             від 02 липня 2014 року 
 
Про прийняття у комунальну власність та 
передачу в користування Єдиної  
газотранспортної системи України   
з безоплатною постановкою на баланс  
Коростенському УЕГГ ПАТ "Житомиргаз”    
систем газопостачання 
 
        Заслухавши заяву заступника  міського голови Олевської міської ради про 
прийняття розподільчих газопроводів середнього та низького тиску  в м. 
Олевськ в комунальну власність Олевської міської ради  з послідуючою 
передачею в користування  та безоплатною постановкою на баланс 
Коростенському УЕГГ ПАТ «Житомиргаз» систем газопостачання, з метою 
створення умов для забезпечення безперебійної роботи та технічного 
обслуговування газових систем, взявши до відома рішення виконавчого 
комітету Олевської міської ради №137   від 01.07.2014 року «Про розгляд 
листа начальника Коростенського УЕГГ», враховуючи те, що при будівництві 
газопроводів були залучені кошти населення міста,   керуючись Постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 
№ 227 від 07.03.2013 року, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України від 
27.03.2013 року № 492/23024, Законом України «Про засади функціонування 
ринку природного газу», Цивільним кодексом України, ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада 
                                                               
ВИРІШИЛА: 
1.   Прийняти безоплатно до комунальної власності Олевської міської ради 
розподільчі газопроводи середнього та низького тиску, а саме: 

1.1.   Розподільчий газопровід середнього тиску в м. Олевськ школа №3,  
протяжністю – 4273       п. м., балансовою вартістю – 272500, 00 грн.; 

 



1.2. Розподільчий газопровід середнього тиску по вул. Робітничій, Щасливій в 
м. Олевськ , протяжністю -1127 п.м., балансовою вартістю – 61584,00 
грн.; 

1.3. Розподільчий газопровід середнього тиску по вул. Житній, Молодіжній, 
Павленка, Польовій, Незаленості, Весняній, Шкільній, Б.Хмельницького, 
протяжністю -3156 п.м. , балансовою вартістю – 160283,00 грн.; 

1.4. Розподільчий газопровід низького тиску по вул. Промисловій в 
м.Олевськ, протяжністю-364 п.м. , балансовою вартістю-22090,00 грн.; 

1.5. Розподільчий газопровід низького тиску по вул. Ціолковського в м. 
Олевськ , протяжністю -526 п.м. , балансовою вартістю -31101,00 грн.; 

1.6. Розподільчий газопровід низького тиску по вул. Корольовій, Зірковій, 
Матросова, Ковпака, пров. Ковпака в м. Олевськ , протяжнітю -4273 п.м. 
балансова вартість - 272500,00 грн. 

2.      Передати у користування   Єдиної газотранспортної системи України з 
безоплатною постановкою на баланс Коростенському УЕГГ ПАТ 
”Житомиргаз”, системи газопостачання, які належать Олевській міській раді, а 
саме: 

2.1. Розподільчий газопровід середнього тиску в м. Олевськ школа №3,  
протяжністю –4273п.м ., балансовою вартістю – 272500,00 грн.; 

2.2. Розподільчий газопровід середнього тиску по вул. Робітничій, Щасливій в 
м. Олевськ , протяжністю -1127 п.м., балансовою вартістю -61584,00 грн.; 

2.3. Розподільчий газопровід середнього тиску по вул. Житній, Молодіжній, 
Павленка, Польовій, Незаленості, Весняній, Шкільній, Б.Хмельницького, 
протяжністю -3156 п.м. , балансовою вартістю – 160283,00 тис. грн.; 

2.4. Розподільчий газопровід низького тиску по вул. Промисловій в м. 
Олевськ, протяжністю-364 п.м. , балансовою вартістю-22090,00 тис. грн.; 

2.5. Розподільчий газопровід низького тиску по вул. Ціолковського в м. 
Олевськ,  протяжністю -526 п.м. , балансовою вартістю -31,101 тис. грн.; 

2.6. Розподільчий газопровід низького тиску по вул. Корольовій, Зірковій, 
Матросова, Ковпака, пров. Ковпака в м. Олевськ, протяжністю -4273 п.м.. 
балансова вартість -272500,00 тис. грн. 

 

          

 

Міський голова         А.В. Повар 

               Голосували «За» - 18 

                                                                                                                         

 

 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 521 

 
                             від 02 липня 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, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішень міської ради № 455 від 31 січня 2014 року 
«Про міський бюджет на 2014 рік», № 464 від 28.02.2014 року «Про 
внесення змін до міського бюджету на 2014 рік» та № 478 від 
28.03.2014 року «Про внесення змін до міського бюджету», № 511 від 
04.06.2014 року «Про внесення змін до міського бюджету». 
1.1. В пункті 1 цифри 11255726,00 грн., 7973304,00 грн., 3282422,00 

грн., в тому числі бюджет розвитку 2020000,00 грн., замінити 
відповідно цифрами  12996149,00 грн., 7691364,00 грн., 
5304785,00 грн., в тому числі бюджет розвитку 3713200,00 
(додаток 1). 

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

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

3. Додатки 3-1 викласти в новій редакції. 
 

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

 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 530 

 
                             від 02 липня 2014 року 
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для   розміщення та експлуатації 
основних, підсобних  і допоміжних  
будівель та споруд підприємств переробної,  
машинобудівної та іншої промисловості 

 

                 
         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»,   
міська рада  
ВИРІШИЛА:    
1. Надати дозвіл Олевській міській раді Житомирської області  на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    для   
розміщення та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних  будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  
орієнтовною  площею  0,25  га, що знаходиться за адресою: м. Олевськ,  вул. 
Промислова, 27. 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 

земельних питань. 
 
 
 

 

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

 

 

 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 524 

 
                             від  02 липня  2014 року 
Про встановлення податку 
на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки 
 
 З метою упорядкування сплати податків і зборів згідно вимог 
Податкового Кодексу України, керуючись  ст. 265 Податкового Кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада 
ВИРІШИЛА:  

1. Встановити з 01.01.2015 року податок на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової 
нерухомості: 
1.1. для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та 

для житлових будинків,  житлова площа яких не перевищує 500 
кв. метрів -  в розмірі 1 відсотку мінімальної заробітної плати. 

1.2. для квартир  житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та 
житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів 
– 2,7 відсотка розміру заробітної плати. 

2. Відповідно до ст. 265 Податкового Кодексу України, зменшити на 2015 
рік базу оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у 
власності фізичної особи – платника податку: 
- для квартир  - на 120 кв. метрів; 
- для житлового будинку  - на 250 кв. метрів. 

3. З метою доведення своєчасної інформації до платників податків, 
опублікувати дане рішення в засобах масової інформації. 

4. Врахувати, що стягнення даного виду податку, згідно ст. 265  
Податкового Кодексу України, здійснюється органами державної 
податкової служби. 

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

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



 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 525 

 
                             від 02 липня 2014 року 

                                                  

Про встановлення 
туристичного збору 
 
 
 З метою забезпечення надходжень до міського бюджету відповідно до 
ст. 268 Податкового кодексу України № 2755 від 02 грудня 2010 року,  
керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  
 
1.   Встановити з 01 січня 2015 року туристичний збір  відповідно  до  
Податкового кодексу України. Ставка встановлюється у розмірі  1 відсотка до 
бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті  268 Податкового 
кодексу України. 
2. Врахувати, що справляння туристичного збору, згідно чинного 
законодавства,  здійснюється Олевським відділенням Лугинської МДПІ. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію   
міської ради з питань планування, бюджету і комунальної власності. 
 
 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
Голосували «За» - 18 

 
 
 



 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 522 

 
                             від 02 липня  2014 року 
 
Про встановлення ставок 
збору за провадження 
деяких видів підприємницької  
діяльності 
 
 Відповідно до ст. 267  Податкового Кодексу України № 2755-VІ від 02 
грудня 2010 року,  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  Встановити з 01 січня 2015 року: 
1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні 
особи – підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в 
установленому цією статтею порядку, торгові патенти та проводять такі види 
підприємницької діяльності: 
а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; 
б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним 
Кабінетом Міністрів України; 
в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти; 
г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей). 
2.  Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з  
надання платних послуг встановлюється з розрахунку на календарний  місяць у 
відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати,   установленої 
законом на 1 січня календарного року в межах  0,2 розміру мінімальної 
заробітної плати. 
       Суб’єкти господарювання поштового зв’язку – 0,1 розміру мінімальної  
заробітної плати. 
       Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, 
скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних 
автозаправних станціях, заправних пунктах  встановлюється в межах  0,4 
розміру мінімальної заробітної плати залежної від місця розташування таких 
пунктів продажу. 



 Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на 
календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати. 

 Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить: 
- для використання грального автомата (грального автомата «кран-

машина», грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого 
грального автомата, призначеного для проведення платних 
розважальних ігор) – розмір мінімальної заробітної плати; 

- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінга,що 
вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них - розмір 
мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний 
жолоб (доріжку); 

- для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою 
жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що 
використовується для спортивних аматорських змагань, - розмір 
мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда; 

- для проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір заробітної 
плати за кожне окреме гральне місце. 

Ставки збору за провадження торговельної діяльності із придбання 
пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру 
мінімальної заробітної плати щорічно. 

Ставку збору за провадження торговельної діяльності із придбання 
короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру 
мінімальної заробітної плати. 

Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менш, як 
50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні). 
3. Строки сплати збору: 
а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового 
торгового патенту – не пізніше, як за один календарний день до початку 
провадження такої діяльності; 
б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з 
придбанням короткотермінового  торгового патенту), діяльності з надання 
платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісяця не 
пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю. 
в) за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа, 
який передує звітному кварталу. 
4. Дія даного рішення поширюється на юридичних та фізичних осіб – 
суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою 
діяльністю та зареєстровані на території міської ради.  
 
 
 
Міський голова         А.В.Повар   
 
 
Голосували «За» - 18 



          

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 523 

 
                             від 02 липня  2014 року 
 
Про  встановлення  
ставок єдиного податку 
 

 
 Відповідно до п. 12.3, п. п. 12.4.1, ст. 12 та п. 5 розділу ХІХ Прикінцевих 
Положень Податкового Кодексу України № 2755 від 02 грудня 2010 року та п. 
4 прикінцевих положень  Закону України від 04.11.2011 року № 4014-VІ  «Про  
внесення змін до Податкового  кодексу України та деяких інших законодавчих 
актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності»,  
ст. 26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 01 січня 2015 року ставки єдиного податку: 
- для першої групи: особи-підприємці, які не використовують працю 

найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 
торговельних місць на ринках та/або проводять господарську діяльність 
з  наданням побутових послуг - в межах 10 відсотків розміру  
мінімальної заробітної плати. 

- для другої групи: фізичні особи-підприємці, які здійснюють 
господарську діяльність з надання послуг у тому числі побутових, 
платником єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або 
продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства - у межах 
20 відсотків розміру  мінімальної заробітної плати. 

2. Дія даного рішення поширюється на фізичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності,  які займаються підприємницькою 
діяльністю і зареєстровані в м. Олевськ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення здійснює Олевське відділення 
Лугинської МДПІ та постійна комісія міської ради з питань бюджету та 
комунальної власності. 

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



Побутові послуги населення, які надаються платниками єдиного податку, що 
відносяться до першої та другої групи 

1) Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; 
2) Послуги з ремонту взуття; 
3) Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; 
4) Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням; 
5) Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням; 
6) Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; 
7) Виготовлення текстильних виробів та текстильного галантереї за індивідуальним; 
8) Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; 
9) Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; 
10) Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів; 
11) Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; 
12) Послуги з ремонту трикотажних виробів; 
13) Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; 
14) Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів; 
15) Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним 

замовленням; 
16) Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 
17) Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; 
18) Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; 
19) Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням; 
20) Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів, і мопедів 

за індивідуальним замовленням; 
21) Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо  і відеоапаратури; 
22) Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; 
23) Послуги з ремонту годинників;  
24) Послуги з ремонту велосипедів; 
25) Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; 
26) Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; 
27) Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку 

та металовиробів; 
28) Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; 
29) Послуги з ремонту ювелірних виробів; 
30) Прокат речей особистого користування та побутових товарів; 
31) Послуги з виконання фоторобіт; 
32) Послуги з оброблення плівок; 
33) Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; 
34) Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; 
35) Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; 
36) Послуги перукарень; 
37) Ритуальні послуги; 
38) Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством; 
39) Послуги домашньої прислуги; 
40) Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним 

замовленням; 
41) Виробництво та/або продаж товарів. 

 
Голосували «За» - 18 

 
 
 



 
 
 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 536 

 
                             від 02 липня  2014 року 
 
Про затвердження протоколу 
засідання конкурсної комісії 
з проведення заключного етапу 
міського конкурсу  «Родина року – 2014» 
 
 Відповідно до ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпорядження міського голови за № 58 від 23.01.2014 року, 
Положення про міський конкурс «Про проведення конкурсу «Родина року-
2014», узагальнених письмових джерел  інформації, фотоматеріалів та відео- 
переглядів проведення І етапу конкурсу, що пройшов у дитячих садочках 
міста, міська рада 
 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з проведення 
заключного етапу міського конкурсу «Родина року  - 2014» 
(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з соціальних та гуманітарних питань. 

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

 
 
 
 



 
 
 
 

 
    

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 537 

 
                             від 02 липня  2014 року 
 
Про затвердження протоколу 
засідання конкурсної комісії 
з визначення переможців 
конкурсу «Людина року - 2014» 
 
 

Відповідно до Положення про проведення щорічного міського конкурсу 
на звання «Людина року», з метою виявлення і відзначення професіоналів 
своєї справи у різних галузях життєдіяльності м. Олевська щодо оголошених 
номінацій, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  міська рада 
 ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з визначення 
переможців конкурсу «Людина року-2014» (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з соціальних та гуманітарних питань. 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 527 

 
                             від 02 липня  2014 року 
Про присвоєння звання 
«Почесний громадянин міста Олевська» 
 
 Розглянувши подання міського голови А.В. Повара, начальника відділу 
освіти Олевської райдержадміністрації Левченка В.П., рішення виконкому 
міської ради за № 119 від 01.07.2014 року «Про розгляд матеріалів щодо 
присвоєння звання «Почесний громадянин м. Олевська», відповідно до ст. 27 
Статуту територіальної громади та Положення про присвоєння звання 
«Почесний громадянин м. Олевськ», з метою відзначення громадян, які 
зробили значний внесок у вихованні дітей та молоді, міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти звання «Почесний громадянин м. Олевська» за вагомий  
вклад у розвиток дошкільної освіти  - Кондратовець Любові 
Андріївни – завідуючій дошкільним навчальним закладом № 1 
«Зірочка». 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 
Міський голова      А.В. Повар 
 
 
 
Голосували «За» - 18 

 
 



 
 
 
 
 
 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 528 

                             від 02 липня  2014 року 
Про надання дозволу на розроблення  
технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж  
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
 

     Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) безоплатно у власність для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, керуючись ст. 144 Конституції України,  ст. ст. 12, 40, 81, 88, 89, 116, 
118, 121 Земельного кодексу України,  ст. ст. 8, 20, 22, 25, 50, 55, 56 Закону 
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  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 43сесії міської ради  VІ скликання 
                                                                                     від 02.07.2014 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 Адреса, 1 Адреса, 1 0,10 0,10   
2 Особа, 2 Адреса, 2 Адреса, 2 0,15 0,10 0,05  
3 Особа, 3 Адреса, 3 Адреса, 3 0,0683 0,0683   
4 Особа, 4 Адреса, 4 Адреса, 4 0,07 0,07   
5 Особа, 5 Адреса, 5 Адреса, 5 0,07 0,07   

 
 
 
 
 
 
Голосували «За» - 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 529 

                             від 02 липня  2014 року 
 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
безоплатно у власність для будівництва  
і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд 
 

 Розглянувши заяву Особи, 1, проживає по вул. Адреса, 1, 
керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, ст. 8, 
20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити, згідно додатку,  проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.   

2. Передати громадянам, згідно додатку, безкоштовно у власність земельну 
ділянку 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 43 сесії міської ради  VІ скликання 
від 02.07.2014 р. «.«Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок безоплатно 
у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд та для ведення        
садівництва»  

 
СПИСОК 

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

 
 
 
 
№ 
п/
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
я 
індиві
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 вул. Адреса, 1 вул. Адреса, 1 0,10 0,10   1824455100:01:003:0053 

 
 
 

Голосували «За» - 18 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 532 

                             від 02 липня  2014 року 
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок безоплатно у власність 
для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
 
          Розглянувши заяву голови об’єднання співвласників багатоквартирного 
житлового будинку «Прометей-Олевськ»  Булуя Віктора Павловича про 
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, ст. 8, 
20, 22, 25, 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:  

1. Надати ОСББ «Прометей - Олевськ» дозвіл  на розроблення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність  за рахунок 
земель запасу міста - землі житлової та громадської забудови  для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 
господарських будівель і споруд орієнтованою площею 0,10 га по вул. 
Гетьмана Виговського,15. 
2. ОСББ «Прометей - Олевськ» проект  землеустрою щодо відведення 
земельної  ділянки  у власність для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
погоджений у встановленому законодавством порядку, в місячний термін  
подати на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.    
3. 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 

 
 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 531 

                             від 02 липня 2014 року 
 
Про внесення змін до рішення 
чотирнадцятої сесії VІ скликання 
№186 від 28.02.2012 року «Про надання  
дозволу на розроблення проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки безоплатно  
у власність для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд» 
 

Розглянувши заяви Особи,  1  та Особи,  2,  що  проживають у с.  
Стовпинка, вул. Адреса, 1 про внесення змін до рішення  чотирнадцятої сесії 
VІ скликання  №186 від 28.02.2012 року  «Про надання дозволу на 
розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», керуючись ст. 12, 40, 81, 116, 118, 
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. Внести зміни до рішення  чотирнадцятої сесії VІ скликання  №186 від 
28.02.2012 року  «Про надання дозволу на розроблення  проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд»,  а саме:  в пункті 2   додатку  4   рішення  чотирнадцятої сесії VІ 



скликання  № 186 від 28.02.2012 року  «Про надання дозволу на 
розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд», замість «Особи, 1» записати «Особа, 2». 

2. Надати дозвіл Особі, 2 на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність за рахунок земель запасу міста - 
землі житлової та громадської забудови, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка).  

3. Встановити термін для забудови земельної ділянки – п’ять років. 
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» - 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 533 

                             від 02 липня 2014 року 
 
Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в користування на умовах оренди 

 

                Розглянувши заяву директора ПАТ «Укртелеком» Курельчука В.П.,  
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», міська рада  
 
ВИРІШИЛА:    
1. Надати дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок  в користування  на   умовах оренди: 
- ПАТ «Укртелеком» для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 
телекомунікацій,  орієнтовною  площею  0,0006  га, що знаходиться за 
адресою: м. Олевськ, вул. Ковпака; 
- ПАТ «Укртелеком» для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 
телекомунікацій,  орієнтовною  площею  0,0006  га, що знаходиться за 
адресою: м. Олевськ вул. Свято - Миколаївська. 
 

2.ПАТ «Укртелеком» 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.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію із 
земельних питань. 

 

Міський голова      А.В. Повар 



 
 
Голосували «За» - 18 

 
 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 534 

 
                             від 02 липня 2014 року 
 
Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної  ділянки для  
передачі в користування на умовах оренди  
 
               Розглянувши заяву ФОП Особи, 1, проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для   розміщення та експлуатації основних, 
підсобних  і допоміжних  будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості, 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», міська рада 

ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для   
розміщення та експлуатації основних, підсобних  і допоміжних  будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, з 
метою передачі її  в оренду із земель запасу  Олевської міської  ради, 
загальною  площею 0,1329 га  фізичній-особі підприємцю Особі, 1 в м. 
Олевську по  ІІ пров. Адреса, 1. 
2.  ФОП   в місячний термін заключити договір оренди земельної ділянки на 5 
років. 
3. Встановити орендну плату в розмірі 3 % 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.), 1,0 (2013) 



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

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

 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 526 

 
                             від 02 липня 2014 року 
 
Про надання згоди на отримання/передачу  
майна із спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міста Олевського району  
у власність територіальної громади міста Олевськ 
 

Керуючись статтями  26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», положеннями Закону України «Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності», з метою здійснення добудови та 
введення в експлуатацію недобудованих житлових будинків у місті Олевську 
шляхом залучення не бюджетних коштів, міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Надати згоду щодо отримання/передачі незавершених будівництвом 

житлових будинків,  які розташовані по вул. Свято – Миколаївській, 49 та 
вул. Івана Франка, 1 у місті Олевську із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міста Олевського району у власність територіальної 
громади міста Олевська. 

2. Надіслати дане рішення  щодо отримання/передачі нерухомого майна, 
незавершених будівництвом житлових будинків,  які розташовані по вул. 
Свято – Миколаївській, 49 та вул. Івана Франка, 1 у місті Олевську у 
власність територіальної громади міста Олевська до Олевської районної 
ради. 

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

 
Міський голова                                                                          А. В. Повар 



 
 
 
Голосували «За» - 18 

 
 
 
 
 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок третя сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 538 

 
                             від 02 липня 2014 року 
 
Про розгляд колективного  
звернення громадян міста  
 
 
 Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В.В., 
розглянувши колективне звернення громадян міста від 01.07.2014р. № К-535 
щодо відміни святкових заходів на День міста враховуючи складну соціально-
політичну ситуацію в країні,  керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 1, 15 Закону України «Про звернення 
громадян», міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 1. Взяти до відома колективне звернення громадян міста. 

                       

 

 

Міський голова                                                                  А. В. Повар 

 

 



 

 

Голосували «За» - 18 
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