
 

У К Р А Ї Н А                     
КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Тридцятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«23» травня 2018 року                                                                                               № 681 -VIІ 
 

Про розгляд питання забезпечення безперешкодного функціонування інженерних 
мереж водопостачання вздовж вул. Заболотного в с. Ліски Лиманського району 
Одеської області 

 

Розглянувши заяву громадянина України Шипіта Євгена Анатолійовича від 
21.05.2018 щодо надання допомоги у забезпечені безперебійного водопостачання 
житлових будинків, розташованих в с. Ліски,  керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського району 
Одеської області   

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звернутись до власників земельних ділянок, розташованих в межах автошляхів, 
проїздів, проходів відповідно до Генерального плану с. Ліски, поєднаного з детальним 
планом території с. Ліски з пропозицією встановлення сервітутів для безперешкодного 
функціонування інженерних мереж водопостачання вздовж вул. Заболотного в с. Ліски 
Лиманського району Одеської області. 

2. В разі неможливості вирішити питання в переговорному процесі звернутися до 
суду для вирішення питання встановлення сервітутів відповідно до 99 ст. Земельного 
кодексу України для безперешкодного функціонування інженерних мереж 
водопостачання вздовж вул. Заболотного в с. Ліски Лиманського району Одеської 
області. 

3. Рекомендувати зацікавленим особам уникати спроб пошкодження інженерних 
мереж водопостачання вздовж вул. Заболотного в с. Ліски Лиманського району Одеської 
області.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 
Крижанівської сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони природи (Дерік Г.Н.). 

 

 

Сільський голова                                                                                      Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А                     
КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Тридцятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«23» травня 2018 року                                                                                               № 682 –VIІ 
 

Про припинення право користування земельними ділянками площею 0,663 га 
кадастровий номер 5122783200:01:002:2376 та 0,1757 га кадастровий номер 

5122783200:01:002:2375, що перебувать у користуванні громадянина України Щуки 
Юрія Васильовича на підставі договору оренди земельної ділянки від 06.12.2007 
року, під розміщення та експлуатації автомобільної стоянки, що розташована за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Сахарова 
академіка, 1Г.  

 

 Розглянувши клопотання громадянина України Щуки Юрія Васильовича щодо 
припинення право користування земельними ділянками площею 0,663 га кадастровий 
номер 5122783200:01:002:2376 та 0,1757 га кадастровий номер 5122783200:01:002:2375, 
що перебувають у користуванні громадянина України Щуки Юрія Васильовича на 
підставі договору оренди земельної ділянки від 06.12.2007 року, зареєстрованого в 
Комінтернівському районному відділі Одеської регіональної філії центру ДЗК у книзі 
записів реєстрації Договорів оренди землі за №040752400038 від 25.12.2007 року, під 
розміщення та експлуатації автомобільної стоянки, що розташована за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1Г та подані 
матеріали, керуючись ст. ст. 122, 123, та ч.2 ст. 134  Земельного кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про 
землеустрій», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Припинити право користування земельними ділянками користування 
земельними ділянками площею 0,663 га кадастровий номер 5122783200:01:002:2376 та 
0,1757 га кадастровий номер 5122783200:01:002:2375, що перебувать у користуванні 
громадянина України Щуки Юрія Васильовича на підставі договору оренди земельної 
ділянки від 06.12.2007 року, під розміщення та експлуатації автомобільної стоянки, що 
розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 
Сахарова академіка, 1Г.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 
(Дерік Г.Н.). 
 


