
Зареєстровано на сесії депутатів – 18 
 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 576 

 
                                 від 09 жовтня 2014 року 
 

Про затвердження Угоди про партнерство та  
співробітництво між гміною Тошек та містом Олевськ 
 
  

З метою зміцнення дружніх стосунків між жителями м. Олевська (Україна) і 
гміни Тошек (Польща) та реалізації положень «Декларації про партнерство» 
укладеної 12 липня 2014 року в місті Олевськ, керуючись п. 43 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Затвердити «Угоду про партнерство та співробітництво між гміною Тошек  
(республіка Польща) та містом Олевськ (Україна)» підписану 04 жовтня 2014 
року (додається до рішення). 
 
 
 
 
 
  

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



 

    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 564 

 
                                 від 09 жовтня 2014 року 
Про проведення експертної  
оцінки нежитлових приміщень 
по вул. Промисловій, 58 
 
  Заслухавши інформацію заступника міського голови Колбасюка В. В. 
щодо доцільності проведення оцінки нежитлових приміщень по вул. 
Промисловій, 58  м. Олевськ, керуючись п. 30 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні, міська рада 
ВИРІШИЛА :  
1. Провести незалежну оцінку комунального майна по вул. Промисловій, 58  
м. Олевськ, а саме : 
 - диспетчерська загальною площею 19,4 м. кв.; 
 - будівля для зберігання нафтопродуктів загальною площею 50,4 кв. м.; 
 - котельня з боксами загальною площею 339,1 кв. м.; 
 - прачечно-слюсарний цех-навіс загальною площею 303,1 кв. м.;   
 - навіс загальною площею 105.6 кв. м., огорожа, ворота.    
2.  Доручити заступнику міського голови Колбасюку В. В. провести дії 
необхідні для оцінки комунального майна по вул. Промислова, 58 м. 
Олевськ.  
3. Звіт та рецензію до звіту про незалежну оцінку вказаного у п. 1 цього 
рішення майна подати на розгляд для затвердження на черговій сесії ради. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та комунальної власності міської ради. 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 
 
Голосували «За» - 17 
 
 
 



                                                                                          

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 575 

 
                                 від 09 жовтня 2014 року 
Про внесення змін до  
складу виконавчого комітету 
 
 Відповідно до ч. 1 п. 3 ст. 26, п. 2 та п. 4 ст. 51 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», враховуючи заяву Дубченко Наталії 
Анатоліївни, члена виконавчого комітету Олевської міської ради, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
1. Виключити зі складу виконавчого комітету Олевської міської ради  

Дубченко Наталію Анатоліївну. 
2. Включити до складу виконавчого комітету Олевської міської ради 

секретаря ради Євдокимова Сергія Михайловича (за посадою). 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова        А.В. Повар 
 
 

 

 

Голосували «За» - 18 
 

 

 

 

 

 

 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 565 

 
                             від 09 жовтня 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) 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. 55 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  № 565  сорок  шостої   сесії  
міської ради  VІ скликання від 09.10.2014 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, 3 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 4 

0,12 0,10 0,02  

 

 

 

Голосували «За» - 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 566 

 
                             від 09 жовтня 2014 року 
Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
та ведення садівництва 
 
 Розглянувши заяви громадян технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування жилого  будинку, 
господарських будівель і споруд та ведення садівництва, на підставі ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 55, Закону 
України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного 
кодексу України,  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 заступника міського голови Мельника С. В. 
  
Міський голова        А. В. Повар 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  
до рішення № 566 46 сесії міської ради  VІ скликання 
від 09.10.2014 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 
будин
ку, га 

 
 
Для 
ведення 
індивіду
ального 
садівниц
тва,     га 

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

Кадастровий номер 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

м. Олевськ 
вул. Адреса, 1 

0,07 0,07   1824455100:02:009:0010 

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

м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 

0,1163 0,10 0,0163  1824455100:01:001:0045 
1824455100:01:001:0044 

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

м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

0,07 0,07   1824455100:02:018:0033 

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

м. Олевськ 
вул. Адреса, 4 

0,15 0,10 0,05  1824455100:01:037:0276 
1824455100:01:037:0277 

 

 

Голосували «За» - 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 563 

 
                             від 09 жовтня 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», № 
521 від 02.07.2014 року «Про внесення змін до міського бюджету». 
1.1. В пункті 1 цифри 12996149,00 грн., 7691364,00 грн., 

5304725,00 грн., в тому числі бюджет розвитку 3713200,00 
грн., замінити відповідно цифрами  13259149,00 грн., 
7758364,00 грн., 5500785,00 грн., в тому числі бюджет 
розвитку 3909200,00 (додаток 1). 

1.2. У пункті 2 цифри 13388822,40 грн., 7715647,00 грн., 
5673175,40 грн.,у тому числі бюджет розвитку 3713200,00 грн. 
замінити відповідно цифрами 13388822,40 грн., 7782647,00 
грн., 3909200,00 грн. (додаток 3-1). 

2. Заключити договір з Тепеницькою сільською радою про надання 
іншої субвенції міському бюджету. 

3. Іншу субвенцію в сумі 67000,00 грн. спрямувати на: 
- заробітну плату КЕКВ 2110 – 43000,00 грн. 
- нарахування на заробітну плату КЕКВ 2120 – 24000,00 грн. 

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

5. Додатки 3-1 викласти в новій редакції. 
 
Міський голова      А.В. Повар 
Голосували «За» - 17 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 570 

                             від 09 жовтня  2014 року 
 
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва  
і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) 
 
          Розглянувши заяви громадян про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 116, 118, 121, 122 
Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
1. Надати громадянам, згідно додатку, дозвіл  на розроблення проектів  

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). 

2. Громадянам, згідно додатку,  проекти  землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок цільове призначення яких для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
погоджені в установленому законом 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення  №   570    сорок  шостої   сесії  міської ради  VІ   
скликання від 09.10.2014 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 м. Олевськ 
вул. Адреса, 1 

м. Олевськ 
вул. Адреса, 1 

0,10 0,10   

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

м. Олевськ 
вул. Адреса, 2 

0,06 0,06   

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

м. Олевськ 
вул. Адреса, 3 

0,22 0,10 0,12  

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

м. Олевськ 
вул. Адреса, 4 

0,10 0,10   

 

 

 

Голосували «За» - 18 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 571 

 
                             від 09 жовтня 2014 року 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
для будівництва та обслуговування будівель  
громадських та релігійних організацій 
 

Розглянувши заяву настоятеля релігійної громади Української 
Православної Церкви  Свято – Іовської парафії Овруцько – Коростенської 
єпархії,  проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій, керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 92, 121, 122, 186-1 Земельного 
кодексу України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п. 5 ст. 16  Закону 
України  «Про державний  земельний державний кадастр» ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити релігійній громаді Української Православної Церкви  Свято – 

Іовської парафії Овруцько – Коростенської єпархії проект  землеустрою 
щодо відведення земельної  ділянки для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних організацій з метою передачі у 
постійне користування  загальною площею 0,05 га знаходиться в м. 
Олевськ по провулку Промисловому, 2-б, кадастровий номер 
1824455100:01:032:0105. 

2. Передати релігійній громаді Української Православної Церкви  Свято – 
Іовської парафії Овруцько – Коростенської єпархії земельну ділянку  
площею 0,05 га для будівництва та обслуговування будівель громадських 
та релігійних організацій у постійне користування, яка знаходиться в м. 
Олевськ по провулку Промисловому, 2-б. 

3.  Приступити до використання земельної ділянки за цільовим призначенням   
після реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання  
правовстановлюючого документа. 

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 шоста  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 572 

 
                             від 09 жовтня 2014 року 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки  
для будівництва та обслуговування будівель  
громадських та релігійних організацій 
по вул. Пушкіна,13-а 
 

Розглянувши заяву пастора Української християнської церкви «Нове 
покоління», проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для 
будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 
організацій, керуючись ст. ст. 12, 40, 81, 92, 121, 122, 186-1 Земельного 
кодексу України,  ст. 50 Закону України «Про землеустрій» п.5 ст.16  Закону 
України  «Про державний земельний кадастр» ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Українській християнській церкві «Нове покоління» проект  
землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій з метою 
передачі у постійне користування загальною площею 0,0131 га знаходиться 
в м. Олевськ по вул. Пушкіна, 13-а, кадастровий номер 
1824455100:02:029:0044. 

2. Передати земельну ділянку площею 0,0131 га, яка знаходиться в м. Олевськ 
по вул. Пушкіна,13-а у постійне користування Українській християнській 
церкві «Нове покоління». 

3. Українській християнській церкві «Нове покоління» приступити до 
використання  земельної ділянки за цільовим призначенням після реєстрації 
речового права на земельну ділянку  та отримання  правовстановлюючого 
документа. 

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 шоста  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 573 

 
                             від 09 жовтня 2014 року 
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок з метою передачі її 
в користування на умовах оренди 
 
               Розглянувши заяву технічного директора ПАТ «ЕК 
«Житомиробленерго» Остапенка О. І., керуючись ст.  ст. 12, 92, 93, 95, 96, 
120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України 
«Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії із земельних питань,  
міська рада  
ВИРІШИЛА:    
1. Надати дозвіл ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі в 
користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової енергії, орієнтовною площею 0,01 га по вулицях 
Струтинського, Древлянській, Квітинського, Добровольського, Шелеста  
та Новоселів. 

2. ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» в місячний термін подати проект 
землеустрою на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради щодо 
відведення земельної ділянки на умовах оренди, погоджені у 
встановленому законодавством порядку.    

3. ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» в місячний термін укласти тимчасовий 
договір оренди земельної ділянки. 

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

    Міський голова               А. В. Повар 

Голосували «За» - 18 
 

 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 568 

 
                             від 09 жовтня 2014 року 
Про надання згоди на проведення 
незалежної оцінки майна, а саме  
незавершеного будівництвом  
житлового будинку по вул. Івана Франка,1 
 
 

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», № 526 сорок 
третьої сесії Олевської міської ради VІ скликання від 02.07.2014 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 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
ВИРІШИЛА:    
1. Надати згоду на проведення незалежної оцінки майна незавершеного 

будівництвом житлового будинку по вул. Івана Франка, 1. 
2. Виконавчому комітету міської ради підготувати на наступне пленарне 

засідання сесії, у відповідності до норм чинного законодавства, проект 
договору для залучення інвестицій з метою реалізації проекту щодо 
добудови незавершеного будівництвом житлового будинку зазначеного в 
п. 1 цього рішення. 

3. Уповноважити заступника міського голови Мельника С. В. на виконання 
будь – яких дій необхідних для реалізації рішень визначених у пунктах 1 
та 2 цього рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань будівництва, архітектури, благоустрою і охорони навколишнього 
середовища та секретаря міської ради Євдокимова С. М. 

 
 

      Міський голова  А.В. Повар 

Голосували «За» - 18 
 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 567 

 
                             від 09 жовтня 2014 року 
 
Про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
для передачі в користування на умовах оренди 
 

Розглянувши лист заступника директора ТОВ «АССАГАЙ», керуючись 
ст.  ст. 12, 92, 93, 95, 96, 120, 122, 123, 124, 141 Земельного кодексу України, 
ст. 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 
ВИРІШИЛА:  
   
1. Надати  дозвіл ТОВ «АССАГАЙ» на розроблення технічної  документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості)  для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього господарства загальною 
площею 0,3129 га для передачі в користування на умовах оренди, що 
знаходиться за адресою: м. Олевськ, вул. Свято – Миколаївська, 181. 

2. ТОВ «АССАГАЙ» технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього господарства погоджену у 
встановленому законодавством порядку, в місячний термін подати на 
розгляд та затвердження чергової сесії міської ради.    

3. ТОВ «АССАГАЙ» в місячний термін укласти тимчасовий договір оренди 
земельної ділянки. 

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

Міський голова               А. В. Повар 

 
Голосували «За» - 18 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 574 

 
                             від 09 жовтня 2014 року 
Про затвердження проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки для  
будівництва  і обслуговування  
багатоквартирного  житлового будинку 
 
 
          Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  
для будівництва і обслуговування  багатоквартирного житлового будинку,     
керуючись ст. ст. 12, 93, 95, 96, 120, 123, 124, 186-1 Земельного кодексу 
України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 5 ст. 16  Закону 
України  «Про державний земельний кадастр» ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 
загальною площею  0,30 га по вул. Івана – Франка,1, кадастровий номер якої 
_____________________________________. 
2. Олевській міській раді приступити до використання  земельної ділянки 
відповідно до її цільового призначення після реєстрації речового права на 
земельну ділянку  та отримання  відповідного правовстановлюючого 
документа. 
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» - 18 
 

 

 
 
 



    

УКРАЇНА 
ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                     ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 
Сорок шоста  сесія ради    VІ скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  569 

 
                             від 09 жовтня 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 заяви начальника Олевської районної державної лікарні  
ветеринарної медицини Сороки С.А., ФОП Хаддад Б.А., голови Органу 
самоорганізації населення «Комітет мікрорайону «Східний-1» Ковальчук 
Олени Василівни, Олевського орендного підприємства теплових мереж про 
прийняття розподільчих газопроводів середнього та низького тиску в м. 
Олевськ в комунальну власність з послідуючою передачею в користування та 
безоплатною постановкою на баланс Коростенського 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 по вул.     
Пушкіна, 30  протяжністю –233 п. м., балансовою вартістю – 13045, 00 грн.; 
1.2. Розподільчий газопровід середнього тиску по вул. Герцена в м. Олевськ, 

протяжністю -1050 п. м., балансовою вартістю – 58789,00 грн.; 
1.3. Розподільчий газопровід середнього тиску по вул. 40 років Перемоги  в 

м. Олевськ , протяжністю -786 п. м., балансовою вартістю – 202320,00 
грн.; 



1.4. Розподільчий газопровід низького  тиску по вул. 40 років Перемоги  в м. 
Олевськ , протяжністю - 835 п. м., балансовою вартістю – 162980,00 грн.; 

1.5. Розподільчий газопровід середнього тиску по вулицях Енгельса, 
Герцена, Набережна, Володимирська та примикаючих вулиць та 
провулків у м. Олевськ, протяжністю -7671 п. м., балансовою вартістю – 
1400000,00 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 по вул. 

Пушкіна, 30  протяжністю – 233 п. м., балансовою вартістю – 13045, 00 
грн.; 

2.2. Розподільчий газопровід середнього тиску по вул. Герцена в м. 
Олевськ, протяжністю - 1050 п. м., балансовою вартістю – 58789,00 
грн.; 

2.3. Розподільчий газопровід середнього тиску по вул. 40 років Перемоги  в 
м. Олевськ, протяжністю -786 п. м., балансовою вартістю – 202320,00 
грн.; 

2.4. Розподільчий газопровід низького  тиску по вул. 40 років Перемоги  в 
м. Олевськ, протяжністю -835 п. м., балансовою вартістю – 162980,00 
грн.; 

2.5. Розподільчий газопровід середнього тиску по вулицях Енгельса, 
Герцена, Набережна, Володимирська та примикаючих вулиць та 
провулків у м. Олевськ, протяжністю - 7671 п. м., балансовою вартістю 
– 1400000,00 грн. 

 
 

 
Міський голова         А.В. Повар 

Голосували «За» - 18 
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