
 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять третя сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

29 серпня 2018                                                                                 № 751-VII 

 

Про затвердження містобудівної документації – проекту внесення змін 

в детальний план території села Крижанівка Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області 

 в межах кварталу 18
1
. 

  

         Розглянувши проект внесення змін в детальний план території села 
Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області в межах кварталу 181, керуючись ч. 8 ст. 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», ст. 25, 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

        1.Затвердити проект внесення змін в детальний план території села 
Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області в межах кварталу 181. 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію 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 

 

Тридцять третя сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

29 серпня 2018                                                                                 № 752-VII 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок з «для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку» ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 
«ЖИТЛОВО-БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА 

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 

вулиця Дрезденська,13, Софіївська, 15, Парижська, 16, Міланська, 1, 
Міланська, 7. 

  

Розглянувши проекти землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних ділянок, розроблених ФОП Лєсковою Г.В., керуючись ст. ст. 12, 
20, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського 
району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЛЕНИЙ 
КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Дрезденська,13.  

2. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 



господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЛЕНИЙ 
КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Софіївська,15.  

3. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЛЕНИЙ 
КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Парижська, 16.  

4. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЛЕНИЙ 
КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Міланська, 1.  

5. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЛЕНИЙ 
КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Міланська, 7.  

6. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 
0,0600 га, кадастровий номер: 5122783200:02:001:0811, яка належить на 
праві власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», з 
«для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку» за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Дрезденська, 13.  

7. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 
0,2280 га, кадастровий номер: 5122783200:02:001:0848, яка належить на 
праві власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», з 
«для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва і 



обслуговування багатоквартирного житлового будинку» за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Софіївська, 15.   

8. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 
0,2499 га, кадастровий номер: 5122783200:02:001:0867, яка належить на 
праві власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», з 
«для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку» за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Парижська, 16.   

9. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 
0,1980 га, кадастровий номер: 5122783200:02:001:0849, яка належить на 
праві власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», з 
«для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку» за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Міланська, 1.   

10. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною 
площею 0,1980 га, кадастровий номер: 5122783200:02:001:0850, яка 
належить на праві власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 
«ЖИТЛОВО-БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ», з «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, 
село Крижанівка, вулиця Міланська, 7.   

11. ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 
зареєструвати у встановленому чинним законодавством порядку право 
власності на земельні ділянки зі зміненим цільовим призначенням. 

12. Зобов’язати ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 
виконувати обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст. ст. 91, 103 
Земельного кодексу України.  

13. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення 
здійснити оплату втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених 
вилученням сільськогосподарських угідь за земельну ділянку площею 
0,0600 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0811, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
вулиця Дрезденська, 13, в загальній сумі 5,003  тис. грн. (п'ять тисяч три 
гривні).  



14. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення 
здійснити оплату втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених 
вилученням сільськогосподарських угідь за земельну ділянку площею 
0,2280 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0848, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
вулиця Софіївська, 15, в загальній сумі 19,010  тис. грн. (дев'ятнадцять 
тисяч десять гривень). 

15. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення 
здійснити оплату втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених 
вилученням сільськогосподарських угідь за земельну ділянку площею 
0,2499 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0867, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
вулиця Парижська, 16, в загальній сумі 16,894  тис. грн. (шістнадцять тисяч 
вісімсот дев'яносто чотири гривні). 

16. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення 
здійснити оплату втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених 
вилученням сільськогосподарських угідь за земельну ділянку площею 
0,1980 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0849, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
вулиця Міланська, 1, в загальній сумі 16,509  тис. грн. (шістнадцять тисяч 
п'ятсот дев'ять гривень). 

17. Протягом двох місяців з моменту прийняття даного рішення 
здійснити оплату втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених 
вилученням сільськогосподарських угідь за земельну ділянку площею 
0,1980 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0850, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
вулиця Міланська, 7, в загальній сумі 16,509  тис. грн. (шістнадцять тисяч 
п'ятсот дев'ять гривень). 

18.  Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 
19. Зобов'язати забудовника ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ 

«ЖИТЛОВО-БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ» сплатити в повному обсязі до бюджету Крижанівської 
сільської ради кошти за договорами № 34 та №35 про пайову участь у 
створенні інфраструктури с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області від 27 вересня 2016 
року, відповідно до вимог цього договору та чинного законодавства. 

 20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 
депутатську комісію 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 

 

Тридцять третя сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

29 серпня 2018                                                                                 № 753-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку» громадянці України Башмет Марині Яківні за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська 
рада, село Крижанівка, провулок Руанський, 1. 

  

Розглянувши проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки, розроблених ФОП Лєсковою Г.В., керуючись ст. ст. 12, 



20, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського 
району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 
громадянці України Башмет Марині Яківні за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
провулок Руанський, 1. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 
0,240 га, кадастровий номер: 5122783200:01:002:0843, яка належить на 
праві власності громадянці України Башмет Марині Яківні з «для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку» за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
провулок Руанський, 1. 

3. Громадянці України Башмет Марині Яківні зареєструвати у 
встановленому чинним законодавством порядку право власності на 
земельну ділянку зі зміненим цільовим призначенням. 

4. Зобов’язати громадянку України Башмет Марину Яківну виконувати 
обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст. ст. 91, 103 Земельного 
кодексу України.  

5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 
6. Враховуючи проведення будівельних робіт на земельній ділянці 

загальною площею 0,240 га, кадастровий номер: 5122783200:01:002:0843, 

зобов'язати забудовника вчинити дії щодо укладання з Крижанівською 
сільською радою договору пайової участі у створенні інфраструктури с. 
Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію 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 

 

Тридцять третя сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

29 серпня 2018                                                                                 № 754-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку» громадянину України Мигович Василю 
Васильовичу за адресою: Одеська область, Лиманський район, 



Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, провулок Руанський, 
3. 

  

Розглянувши проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки, розроблених ФОП Лєсковою Г.В., керуючись ст. ст. 12, 
20, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського 
району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 
громадянину України Мигович Василю Васильовичу за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
провулок Руанський, 3. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 
0,247 га, кадастровий номер: 5122783200:01:002:0842, яка належить на 
праві власності громадянину України Мигович Василю Васильовичу з 
«для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку» за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, провулок Руанський, 3. 

3. Громадянину України Мигович Василю Васильовичу зареєструвати 
у встановленому чинним законодавством порядку право власності на 
земельну ділянку зі зміненим цільовим призначенням. 

4. Зобов’язати громадянина України Мигович Василя Васильовича 

виконувати обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст. ст. 91, 103 
Земельного кодексу України.  

5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 
6. Враховуючи проведення будівельних робіт на земельній ділянці 

загальною площею 0,240 га, кадастровий номер: 5122783200:01:002:0843, 
зобов'язати забудовника вчинити дії щодо укладання з Крижанівською 
сільською радою договору пайової участі у створенні інфраструктури с. 
Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 
комісію 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  
 

Тридцять третьої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

29 серпня 2018 року                                                                            № 755-

VIІ 
 

 



Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторису 
витрат Програми ремонту та будівництва дорожнього покриття 
(доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018 рік 

 

    Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" Крижанівська сільська рада  

                                                  В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 
ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік (додаток 
№1). 
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку, медицини, соціального захисту і 
охорони дитинства, культури, молоді та спорту (Клюкас О.П.).  

 

 
 

 

 

 Сільський голова  Крупиця Н.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1  
до рішення ХХХІІІ  сесії Крижанівської сільської ради VII скликання  

№755- VII від 29.08.2018 року 

Кошторис витрат Програми 

ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради  
Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

 

Кошторис витрат Програми 

ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018 рік 

 Суми Загальна сума 



Назва заходу виконання Програми витрат  витрат Програми 

розробка 
(виготовлення, 
оновлення)  
проектно-

кошторисної 
документації; 
оплата експертизи 
проектно-

кошторисної 
документації; 
оплата 
авторського 
нагляду за 
виконанням робіт; 
оплата технічного 
нагляду за 
виконанням робіт; 
оплата служби 
замовника 
(дирекції 
будівництва) 

капітальний ремонт асфальтно-бетонного 
покриття вулиць (черговість визначається 
виконавчими органами ради):  
Осипова с. Крижанівка  
провулок Шкільний с. Крижанівка 

Ветеранів від вул. Ярошевської до вул. 
Бескоровайного  с. Крижанівка 

Паустовського від вул. Марсельська до вул. 
Заболотного (ліворуч) с. Ліски 

Бескоровайного в с. Крижанівка  

Придорожна від вул. Шевченка до вул.. 
Бочарова с. Ліски 

Придорожна від вул. Бочарова до дороги на 
(МК №25) с. Ліски 

Сонячна с. Крижанівка 

Марсельська від вул. Степова до вул. Одеської  
с. Ліски 

Українська від вул.. Марсельська до вул. 
Заболотного в с. Ліски 

Лугова від вул.. Марсельська до вул.. Южна в с. 
Ліски 

Марсельська від вул.. Шевченко до вул.. Садова 
в с. Ліски 

Бочарова від буд. №23 до вул.. Заболотного в с. 
Ліски  
Будівельна від вул.. Марсельська до вул.. 
Заболотного в с. Ліски 

Софіївська від автодороги Одеса-Южний до ЖК 
«Набережний Квартал» в с. Крижанівка 

 

 

 

 

 

 

 

7 108 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 608 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт пішохідних доріжок (назва 
та черговість визначається виконавчими 
органами ради) 

поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття вулиць та 
пішохідних доріжок: (назва та черговість вулиць визначається 
виконавчими органами ради)   

500 000 

 

 

 Секретар ради Л.Л.Бондаренко 
 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

                    

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Тридцять третьої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 



29 серпня 2018 року                                                                            № 756-

VIІ 
 

 

 

 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторису 
витрат Програми ремонту та будівництва вуличного освітлення  на 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018 рік   
                                                           

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
Крижанівська сільська рада   

                                                     В И Р І Ш И Л А    : 
1.Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 
ремонту та будівництва вуличного освітлення  на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік (додаток 
№1). 
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку, медицини, соціального захисту і 
охорони дитинства, культури, молоді та спорту(Клюкас О.П..  

 

 
 

 

 

            Сільський голова                                                                Н.Г.Крупиця 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1  
до рішення ХХХІІІ  сесії Крижанівської сільської ради VII скликання  

№756- VІІ від 29.08.2018 року 

 

Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва вуличного освітлення  на території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік. 

Назва заходу виконання Програми Суми витрат на  Загальна сума 
витрат Програми 



розробка 
(виготовлення, 
оновлення)  
проектно-

кошторисної 
документації; 
оплата експертизи 
проектно-

кошторисної 
документації; 
оплата авторського 
нагляду за 
виконанням робіт; 
оплата технічного 
нагляду за 
виконанням робіт; 
оплата служби 
замовника (дирекції 
будівництва) 
виконання робіт 

- капітальний ремонт вуличного 
освітлення на вулицях: 

Миколаївська вздовж пішохідної доріжки 
в с. Крижанівка 

Шевченко в с. Ліски; 
Шкільна в с. Ліски; 
Зелена в с. Ліски; 
Южна від Шевченко до вул.  Проектна в с. 
Ліски 

Паустовського від вул.. Марсельська до 
вул.. Заболотного в с. Ліски (ліворуч); 
Луговая, в с. Ліски; 
Черноморська, в с. Ліски; 
Добровольського, в с. Ліски; 
Приморська, в с. Ліски; 
провулок Джерельний с.Лески; 
Лісна, в с. Ліски; 
провулок Лісний с. Крижанівка; 
Гонтаренко від буд. №68 до узбережжя 
вздовж вул.. Приморська 

Южна від вул.. Шевченко до вул.. 
Бочарова в с. Ліски 

Южна від буд. №66 до вул.. Паустовського  
В с. Ліски 

Українська від вул.. Южна до вул.. 
Заболотного в с. Ліски 

Садова від вул.. Южна до вул. 
Марсельська в с. Ліски 

Лесі Українки, Проектна в с. Ліски 

Софіївська від автодороги Одеса-Южний 
до ЖК «Набережний Квартал» в с. 
Крижанівка  

  

3 000 000.00 

грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 3 100 000,0 грн. 

поточний ремонт  вуличного освітлення:            100 000.0 грн. 
 

 

 Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

                                                                                       

УКРАЇНА  
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

Тридцять третя сесія Крижанівської сільської ради VII скликання  
с. Крижанівка 

29 серпня 2018                                                                                        №757-

VII 

Про утворення громадської комісії з моніторингу забудови земельної 
ділянки в районі Крижанівського ставка №1 на території 

Крижанівської сільської ради 

 

        Розглянувши пропозицію представника ГО «Цивільний корпус Азов» 
Варламова Сергія Сергійовича щодо утворення громадської комісії з 
моніторингу забудови земельної ділянки в районі Крижанівського ставка 
№1, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Крижанівська сільська рада, -  

ВИРІШИЛА: 



1) Доручити сільському голові забезпечити створення комісії, метою 
діяльності якої буде здійснення подальшого моніторингу за 
дотриманням законодавства при проведенні будівельних робіт 
навколо Крижанівського ставка №1. 

2) В комісію включити працівників сільської ради, депутатів, 
мешканців села, представника забудовника, а також представників 
громадських організацій.  

3) Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної 
депутатської комісії з правових питань Спельника С.В. 

 

Сільський голова                                                                    Н.Г. 
Крупиця 

 

 


