
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ №175 

від  02 вересня 2019 року 

     

Про затвердження протокольного рішення комісії з питань 
залучення та розподілу коштів пайової участі замовників у 
створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів 
Крижанівської сільської ради від 02.09.2019  

Розглянувши протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 
коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 
пунктів Крижанівської сільської ради від 02.09.2019 року, щодо пайової участі у 
створенні інфраструктури с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області, з метою забезпечення вимог ст. 40  Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 40 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням «Про порядок 
залучення та встановлення розміру пайової участі замовників у створенні та 
розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради», 
затвердженим рішенням № 580-VI Крижанівської сільської  ради від 25 березня 2013 
року, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 
коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 
пунктів Крижанівської сільської ради від 02.09.2019 року щодо визначення розміру 
пайової участі у створенні інфраструктури с. Крижанівки та с. Ліски Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області: 

- для ТОВ «Алькор-S» у розмірі 1% від загальної кошторисної вартості 
будівництва (згідно кошторису – 289 374 600 грн.), що становить 2 893 746 грн. 00 
коп. за будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 
приміщеннями громадського призначення за адресою  с. Крижанівка, Крижанівська 
сільська рада, Лиманський район, Одеська область, земельна ділянка 
№5122783200:01:002:1937; 

- для ТОВ «Обслуговуюче підприємство «Новий квартал» у розмірі 1,5% від 
загальної вартості будівництва об’єкта, розрахованої на основі нормативу для 
одиниці створеної потужності при споруджені об’єктів житлового будівництва 
(згідно нормативної одиниці 8 566 грн./м2, затвердженої рішенням сесії № 395-VІІ 
від 06.02.2017), що становить 62 934 грн. 40 коп. за будівництво багатоповерхового 
багатоквартирного 9-ти та 10-ти секційного житлового будинку з вбудовано-

прибудованими громадськими приміщеннями, розташованими за адресою  Одеська 
область Лиманський район територія Крижанівської сільської ради, с. Крижанівка, 
земельна ділянка №5122783200:01:002:2094. 



2. ТОВ «Алькор-S» та ТОВ «Обслуговуюче підприємство «Новий квартал» 
укласти договір про пайову участь у створенні та розвитку інфраструктури 
населених пунктів Крижанівської сільської ради не пізніше 10-денного строку з дня 
прийняття рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 
питань діяльності виконавчих органів Мельник О.М. 

 

 

  Голова виконкому                        /підпис/                                             Н.Г. Крупиця 

 Керуюча справами                      /підпис/                                              О.В. Антоненко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №176 від  02.09.2019 р.                             
Про переведення дачного (садового) будинку у жилий за заявою 

гр. Кочмар В.О. 
 

Розглянувши заяву гр. Кочмар Вікторівна Олегівна про переведення 
дачного (садового) будинку, розташованого за адресою – Одеська область, 
Лиманський район, сільська рада Крижанівська, «Ветеран» садове товариство, 
вул. Квіткова, буд. 34, враховуючи позитивний звіт про проведення технічного 
огляду дачного (садового) будинку від 25 липня 2019 року, проведений 
експертом О.І. Гарчевим (кваліфікаційний сертифікат Серія АЕ № 002505), 
керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та 
реєстрації в них місця проживання» від 2 вересня 2014 року №1673-VII, 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
переведенням дачних і садових будинків, що відповідають державним 
будівельним нормам, у жилі будинки» від 29 квітня 2015 року №321, ст. 59, 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Кочмар Вікторії Олегівни, 

який розташований за адресою Одеська область, Лиманський район, сільська 
рада Крижанівська, «Ветеран» садове товариство, вул. Квіткова, буд. 34, у 
жилий будинок з присвоєнням адреси: Одеська область, Лиманський район, 
сільська рада Крижанівська, «Ветеран» садове товариство, вул. Квіткова, буд. 
34. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому, О.В. Антоненко.  
 

Сільський голова                            /підпис/                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому          /підпис/                          О.В. Антоненко 

 
 


