
 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

Сорок п’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«24» вересня 2019 року                                                                                     № 1000-VIІ 

 

«Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік» 

Відповідно до статті 26, статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, Крижанівська сільська 

рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до рішення тридцять восьмої сесії Крижанівської сільської ради  

№ 815-VІІ від 22.12.2018 року «Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2019 

рік» за рахунок збільшення доходів, збільшення видатків, зміни залишку коштів по 

загальному та спеціальному фонду бюджету у загальній сумі 640000,00 грн., в тому 

числі: 

- За рахунок доходів спеціального фонду – 500000,00 грн.; 

- За рахунок залишку коштів загального фонду – 290000,00 грн.; 

- За рахунок залишку коштів, що передаються із загального до спеціального 

фонду (бюджет розвитку) – -150000,00 грн. 

2. Передати кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

спеціального фонду в сумі -150000,00 грн. 

3. Внести зміни до обсягу доходів бюджету на 2019 рік, збільшивши їх у 

загальній сумі на 500000,00 грн., у тому числі: доходи спеціального фонду бюджету 

на 500000,00 грн. 

4. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2019 рік, збільшивши їх у 

загальній сумі на 640000,00 грн., у тому числі: видатки загального фонду бюджету на 

290000,00 грн., та видатки спеціального фонду бюджету на 350000,00 грн. 

5. Викласти в новій редакції додатки: 1,2,3,4,5,6 до рішення. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з 

питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, медицини, 

охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії Клюкас О.П.) 

 

Сільський голова                                                                                    Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка до рішення  

Сорок п’ятої сесії Крижанівської сільської ради  

№ 1000-УІІ від 24.09.2019 року 

 

Видатки сільського бюджету зі змінами на 2019 рік за рахунок доходів, залишку 

коштів по загальному та спеціальному фонду бюджету становлять у загальній сумі 

640000,00 грн. в тому числі: 

- За рахунок доходів спеціального фонду – 500000,00 грн.; 

- За рахунок залишку коштів загального фонду – 290000,00 грн.; 

- За рахунок залишку коштів, що передаються із загального до спеціального 

фонду (бюджет розвитку) – -150000,00 грн. 

1) На «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» передбачено на інші поточні видатки 

70000,00 грн. 

2) На «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» передбачені кошти на 

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3755,00 грн., згідно кошторису витрат 

програми підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської ради Лиманського 

району  Одеської області на 2018-2020 рік; 

3) На «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, 

що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)» передбачено зменшення раніше визначених 

витрат, а саме невикористаних коштів на інші виплати населенню у сумі -3755,00 грн., 

згідно кошторису витрат програми підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської 

ради Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік; 

4) На «Підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» передбачено кошти на поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям)» - 70000,00 грн, згідно 

кошторису витрат Програми підтримки комунального підприємства "Спортивний 

клуб «Крижанівський» території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2019 рік. 

5) На «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» 

передбачено кошти на будівництво (придбання) інших об'єктів - 1000000,00 грн., 

згідно кошторису витрат програми будівництва та капітального ремонту мереж 

водопроводу на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2019 рік. 

6) На «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передбачено 

кошти на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 450000,00 

грн., згідно кошторису витрат програми підтримки комунального підприємства 

«Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 

рік. 

7)  На «Організацію благоустрою населених пунктів» передбачено зменшення 

раніше визначених витрат на капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів –     

(-4350000,00) грн., та збільшення витрат на оплату послуг (крім комунальних) - 

150000,00 грн., згідно кошторису витрат програми  виконання робіт та надання послуг 



з благоустрою території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2019 рік. 

8) На «Здійснення  заходів із землеустрою» передбачено кошти на дослідження 

і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 

50000,00 грн., згідно кошторису витрат програми фінансування заходів з відчуження 

(продажу) земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності 

територіальної громади на території села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік. 

9) На «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено зменшення 

раніше визначених витрат на капітальний ремонт інших об’єктів – (-3000000,00 грн.), 

та збільшення витрат на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів – 

6200000,00 грн., згідно кошторису витрат програми ремонту та будівництва 

дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2019 рік; 

 

Заступник голови з економічних питань                                              М.В. Дудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

Сорок п’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«24» вересня 2019 року                                                                                      №1001-VIІ 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат 

Програм Крижанівської сільської ради на 2019 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 2019 рік. (Додаток 1); 

2. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 

підтримки комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 2019 рік. (Додаток 2); 

3. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 

виконання робіт та надання послуг з благоустрою території Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік. (Додаток 3); 

4. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 

підтримки комунального підприємства "Спортивний клуб «Крижанівський» 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 

2019 рік. (Додаток 4); 

5. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 

фінансування заходів з відчуження (продажу) земельних ділянок, які перебувають в 

комунальній власності територіальної громади на території села Крижанівка та 

селища Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 

2019 рік (Додаток 5); 

6. 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 2019 рік. (Додаток 6); 

7. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 

будівництва та капітального ремонту мереж водопроводу на території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік. (Додаток 7); 

8. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію з 

питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, медицини, 

охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії Клюкас О.П.) 

 



Сільський голова                                                                                                 Н.Г. Крупиця 

 

Додаток № 1  

до рішення 45 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1001-УІІ від 24.09.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

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  

Сонячна с. Крижанівка 

Будівництво дороги з 

асфальто-бетонним 

покриттям по вул. 

Проектна с. Крижанівка на 

земельних ділянках з 

кадастровими номерами 

5122783200:01:002:2145,  

5122783200:01:002:2191 

Українська від вул.. 

Марсельська до вул. 

Заболотного в с. Ліски 

Ветеранів від вул.. 

Бескоровайного до вул.. 

Набережна в с. Крижанівка 

Бескоровайнова від вул.. 

Ветеранів до пров. 

Шкільний в с. Крижанівка 

Лугова від. вул. 

Марсельська до вул. 

Заболотного в с. Ліски 

2019 13940000,00 

поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття 

вулиць та пішохідних доріжок: * (назва та черговість 

вулиць визначається виконавчими органами ради)   

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

 



 

 

Додаток № 2  

до рішення 45 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1001-УІІ від 24.09.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства «Надія» 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Дотація КП «Надія» на заробітну плату та нарахування 

на заробітну плату. 

 

 

 

2019 

 

 

 

8298430,00 

Дотація КП «Надія» на придбання виробничого 

інвентарю та матеріалів.  

Дотація на придбання паливно-мастильних матеріалів 

Дотація на придбання предметів, матеріалів та 

виконання робіт (надання послуг) з обслуговування та 

ремонту мереж водопостачання та водовідведення в с. 

Крижанівка та с. Ліски. 

Дотація на придбання матеріалів та виконання робіт 

(надання послуг) з обслуговування та ремонту мереж 

вуличного освітлення в с. Крижанівка та с. Ліски. 

Дотація на відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

Поточний ремонт та обслуговування 

відеоспостереження 

Дотація  КП «Надія» на потреби на виконання робіт 

(надання послуг) по очищенню автомобільних та 

пішохідних доріг від снігу та посипання піском на 

2019 рік 

Дотація на обслуговування будівлі сільської ради 

Дотація КП «Надія» на сплату орендної плати та 

земельного податку за земельні ділянки 

Дотація КП "Надія" на ремонт автомобілів 

Дотація КП «Надія» на транспортні послуги з 

вивезення негабаритного сміття 

Дотація на благоустрій території узбережжя с. 

Крижанівка 

Дотація на підрізку дерев  

Дотація для спали податку на прибуток 

Дотація на оплату послуг з благоустрою території та 

освітлення  спортивного майданчику 

Дотація на придбання та встановлення огорожі по вул. 

Приморська в с. Крижанівка (балясини, балюстради, 

перила, стовпи, тощо) 



Дотація на реконструкцію сцени в парку 

«Чорноморець» за адресою Одеська область, 

Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 24  

Дотація на боротьбу з амброзією 

Дотація на придбання та встановлення дорожніх 

знаків 

Дотація на охорону узбережжя с. Крижанівка 

Будівництво баскетбольного майданчика з 

роздягальнею за адресою провулок Шкільний, 1 с. 

Крижанівка, Лиманського району Одеської області 

Дотація на придбання контейнерів для сміття 

Дотація на розробку проектів будівництва 

Дотація КП «Надія» на виконання Програми 

організації суспільно корисних робіт для порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно корисних робіт  на 

території Крижанівської сільської ради на 2019 рік 

Дотація КП «Надія» на придбання та встановлення 

об’єктів благоустрою на зоні відпочинку «Фрегат»  

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3  

до рішення 45 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1001-УІІ від 24.09.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми  виконання робіт та надання послуг  

з благоустрою території Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Капітальний ремонт пішохідної доріжки  вздовж вул. 

Ветеранів с. Крижанівка. 

Благоустрій набережної вздовж узбережжя Чорного 

моря в районі вулиці Приморська в с. Крижанівка 

(будівництво). 

Розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації; 

Оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації; 

Погодження проектно-кошторисної документації; 

Виконання робіт з будівництва; 

Оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 

Оплата технічного нагляду за виконанням робіт; 

Придбання сміттєвоза (автомобіля). 

Придбання трактору з навісним обладнанням. 

Придбання машини для прибирання пляжу. 

Оплата послуг зі страхування, реєстрації 

транспортних засобів.  

Демонтаж рекламних конструкцій. 

Реконструкція літнього кінотеатру з зоною 

відпочинку за адресою вул.. Ветеранів, 18 а, с. 

Крижанівка, Лиманського району Одеської області 

Розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації з реконструкції літнього 

кінотеатру; 

Оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації з реконструкції літнього кінотеатру; 

Погодження проектно-кошторисної документації з 

реконструкції літнього кінотеатру; 

Послуги з розробки передпроектної пропозиції з 

благоустрою узбережжя Чорного моря в межах 

території с. Крижанівка Лиманського району 

Одеської області 

 

2019 

 

7850000,00 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 



 

Додаток № 4  

до рішення 45 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1001-УІІ від 24.09.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства "Спортивний 

клуб «Крижанівський» території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

заробітну плату.   

2019 703100,00 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

фінансування спортивних заходів, придбання 

спортивного інвентарю, спортивної форми, 

матеріалів. 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

оплату транспортних послуг. 

Дотація КП «СК «Крижанівський» на 

придбання електронних ключів 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

оплату оренди поля СК «Дербі» 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

придбання човнів спортивних (дитячі човни 

класу «Оптиміст» у комплекті) з мірильним 

свідоцтвом 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 5  

до рішення 45 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1001-УІІ від 24.09.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми фінансування заходів з відчуження (продажу) 

земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності територіальної 

громади на території села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 

 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Виготовлення експертно-грошової оцінки земельних 

ділянок. 

Виготовлення іншої документації та виконання 

інших заходів, необхідних для реалізації цієї 

Програми. 

2019 100000,00 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 6 

до рішення 45 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1001-УІІ від 24.09.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва вуличного  

освітлення  на території Крижанівської сільської ради  

Лиманського району  Одеської області на 2019 рік. 

Назва заходу виконання Програми 

Термін 

виконан

ня 

Загальна 

сума витрат, 

в грн. 

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 

вуличного освітлення:  

вул. Проектна в с. Ліски   

вул. Миколаївська вздовж 

автодороги Одеса Южний 

Крижанівка  

Шевченко в с. Ліски 

провулок Лісний с. 

Крижанівка 

вул. Марсельська в с. 

Ліски 

вул. Українська в с. Ліски 

вул. Лесі Українки в с. 

Ліски  

вул. Одеська в с. Ліски 

вул. Паустовського в с. 

Ліски 

вул.. Заболотного до вул.. 

Марсельська в с. Ліски 

Придбання та монтаж 

обладнанння для 

проведення 

диспетчеризації 

вуличного освітлення в с. 

Крижанівка та с. Ліски 

2019 4350000,00 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток № 7  

до рішення 45 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1001-УІІ від 24.09.2019 року 

 

 

Кошторис витрат Програми  

будівництва та капітального ремонту мереж водопроводу на території  

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Капітальний ремонт та 

будівництво водопроводу; 

Розробка (виготовлення, 

оновлення) проектно-

кошторисної документації; 

Оплата експертизи проектно-

кошторисної документації; 

Погодження проектно-

кошторисної документації; 

Виконання робіт з 

капітального ремонту та 

будівництва; 

Оплата авторського нагляду 

за виконанням робіт; 

Оплата технічного нагляду за 

виконанням робіт; 

вул. Сонячна,  

с. Крижанівка 

вул. Шкільна,  

с. Ліски 

вул. Бескоровайнова,  

с. Крижанівка, 

пров. 1-й 

Центральний,  

с. Крижанівка 

вул.. Зелена в с. Ліски 

вул.. Южна в с. Ліски 

2019 4175000,00 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1002-VII 

 

Про надання громадянину України Бітківському Степану Васильовичу 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування  жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Марсельська, 3. 

 

Розглянувши заяву громадянина України Бітківського Степана Васильовича та 

подані матеріали, керуючись ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 134 Земельного кодексу 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 

Закону України «Про землеустрій», Крижанівська сільська рада Лиманського району 

Одеської області 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати громадянину України Бітківському Степану Васильовичу  дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,1011 га у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Марсельська, 3. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати 

на затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку. 

3. Контроль за виконанням даного 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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1003-VII 

 

Про відмову громадянам України у наданні дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 
 

Розглянувши заяви громадян України, а також інші додані до них документи та 

графічні матеріали, керуючись  ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 124 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 19, 20, 25 Закону України «Про землеустрій», Крижанівська сільська 

рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Відмовити громадянам України у наданні дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно з переліком (додаток №1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи (Дерік Г.Н.).  
 

 

Сільський голова                                                            Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №1 до рішення сорок п'ятої 

сесії VII скликання 

                                                                                         № 1003-VII від 24 вересня 2019 року  

 

ПЕРЕЛІК 

громадян, яким відмовляється у наданні дозволу на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Крижанівської 

сільської ради 

 

№ 

Адреса 

земельної 

ділянки 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Орієнтов

на площа 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

1. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Андросова О.В. 
0,013 

га 

Для облаштування 

зони відпочинку - 

дитячого майданчику 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: місце розташування 

земельної ділянки, яка зазначена у графічних 

матеріалах  не відповідає Генеральному плану 

сщ. Ліски, поєднаного з детальним планом 

території сщ. Ліски. 

 

2. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Бєлоусов В.С. 
0,1967 

га 

Для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку 

(присадибна ділянка) 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

 сщ. Ліски, вул. Заболотного, 15. 

 

3. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Чустрак Є.О. 0,15 га 

Для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Вишнева, 32. 
 

4. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Чернецький А.М. - 
Для індивідуального 

будівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

5. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Бабенко Т.А. 0,19 га 

Для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку 

Земельні ділянки, яка зазначені у графічних 

матеріалах перебувають у приватній 

власності (користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Паустовського, 25, 

Паустовського, 27. 
 

6. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Биков Д.Ю. 0,19 га 

Для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку 

Земельні ділянки, яка зазначені у графічних 

матеріалах перебувають у приватній 

власності (користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Будівельна, 27. 
 

7. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Загороднюк Б.В. - 

Для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку 

Земельні ділянки, яка зазначені у графічних 

матеріалах перебувають у приватній 

власності (користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Шевченка, 12. 
 

8. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Президент А.С. - 

Для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 
 

 

 

 

 



 

 

 

9. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Вербицька О.О. - 

Для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 
 

10. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Перетяткевич О.В. 0,10 га 

Для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

(присадибна ділянка) 

Земельні ділянки, яка зазначені у графічних 

матеріалах перебувають у приватній 

власності (користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Будівельна, 9. 
 

11. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Євдокімова О.А. 0,10 га 

Для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

(присадибна ділянка) 

Земельні ділянки, яка зазначені у графічних 

матеріалах перебувають у приватній 

власності (користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Паустовського,25. 
 

 

Секретар сільської ради                                                         Л.Л. Бондаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1004-VII 

 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 23.11.2007 року, 

укладеного з фізичною особою-підприємцем Варчук Людмилою Юріївною для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид використання: для 

розміщення кафе-бару та автомобільної стоянки з об'єктами сервісу), за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, 

село Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Варчук Л.Ю. щодо припинення дії 

договору оренди земельної ділянки від 23.11.2007 року у зв'язку із переходом права 

власності на нерухоме майно, за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, на підставі договору купівлі-продажу 

від  01.08.2019 року за №2765, посвідчений приватним нотаріусом Одеського 

міського нотаріального округу Янковською О.С., керуючись ст. 31 Закону України 

«Про оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного Кодексу України, ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», , Крижанівська сільська 

Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки б/н від 23.11.2007 року 

укладеного між Крижанівською сільською радою та фізичною особою-підприємцем 

Варчук Людмилою Юрівною, зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно за номером 31870699 від 31.05.2019 року, цільове призначення: для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид використання: для розміщення 

кафе-бару та автомобільної стоянки з об'єктами сервісу), яка знаходиться за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 

загальною площею 0,100 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2176. 

2. Сільському голові Крижанівської сільської ради укласти з фізичною особою-

підприємцем Варчук Людмилою Юрівною додаткову угоду до договору оренди 

земельної ділянки від 23.11.2007 року. 



3.  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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1005-VII 

 

Про передачу у довгострокову оренду  терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

громадянину України Ковальчук Кирилу Сергійовичу земельної ділянки 

площею 0,10 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид 

використання: для розміщення кафе-бару та автомобільної стоянки з 

об'єктами сервісу),  за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 

Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Маркіної С.І., що діє по довіреності від 

громадянина України Ковальчук К.С. щодо передачі в оренду земельної ділянки 

площею 0,10 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2176, для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (вид використання: для розміщення кафе-бару та 

автомобільної стоянки з об'єктами сервісу), що знаходиться за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного Кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Крижанівська сільська 

Лиманського району Одеської області  

                                                  

                                                   ВИРІШИЛА: 
1. Передати громадянину України Ковальчук Кирилу Сергійовичу у 

довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (вид використання: для розміщення 

кафе-бару та автомобільної стоянки з об'єктами сервісу), загальною площею 0,10 га, 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, кадастровий 

номер 5122783200:02:001:2176. 

2.  Громадянину України Ковальчук Кирилу Сергійовичу укласти з 

Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка. 

3. Зобов’язати громадянина України Ковальчук Кирилу Сергійовичу 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

4. Зобов’язати громадянина України Ковальчук Кирила Сергійовича виконувати 

обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного 

кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в 

належному стані. 



 Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

  6.  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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1006-VII 

 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 29.12.2017 року, 

укладеного з громадянином України Шуваловим Олександром 

Миколайовичем для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (вид використання: для розміщення виробничої бази), за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. 

Паустовського, 31А/4. 

Розглянувши заяву громадянина України Шувалова О.М. щодо припинення дії 

договору оренди земельної ділянки від 29.12.2017 року у зв'язку із переходом права 

власності на нерухоме майно, за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/4 на підставі договору купівлі-продажу від  

30.07.2019 року за №359, посвідчений приватним нотаріусом Лиманського районного 

нотаріального округу Драгой Н.І., керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду 

землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», , Крижанівська сільська 

Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки б/н від 29.12.2017 року 

укладеного між Крижанівською сільською радою та громадянином України 

Шуваловим Олександром Миколайовичем, зареєстрованого в державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно за номером 26710657 від 15.06.2018 року, цільове 

призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(вид використання: для розміщення виробничої бази), яка знаходиться за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/4, 

загальною площею 0,0024 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2770. 

 

 

2. Сільському голові Крижанівської сільської ради укласти з громадянином 

України Шуваловим Олександром Миколайовичем додаткову угоду до договору 

оренди земельної ділянки від 29.12.2017 року. 



3.  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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1007-VII 

 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 29.12.2017 року, 

укладеного з громадянином України Шуваловим Олександром 

Миколайовичем для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (вид використання: для розміщення виробничої бази), за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. 

Паустовського, 31А/5. 

Розглянувши заяву громадянина України Шувалова О.М. щодо припинення дії 

договору оренди земельної ділянки від 29.12.2017 року у зв'язку із переходом права 

власності на нерухоме майно, за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/5 на підставі договору купівлі-продажу від  

30.07.2019 року за №356, посвідчений приватним нотаріусом Лиманського районного 

нотаріального округу Драгой Н.І., керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду 

землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», , Крижанівська сільська 

Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки б/н від 29.12.2017 року 

укладеного між Крижанівською сільською радою та громадянином України 

Шуваловим Олександром Миколайовичем, зареєстрованого в державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно за номером 26711076 від 15.06.2018 року, цільове 

призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(вид використання: для розміщення виробничої бази), яка знаходиться за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/5, 

загальною площею 0,0026 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2771. 

 

 

2. Сільському голові Крижанівської сільської ради укласти з громадянином 

України Шуваловим Олександром Миколайовичем додаткову угоду до договору 

оренди земельної ділянки від 29.12.2017 року. 



3.  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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1008-VII 

 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 29.12.2017 року, 

укладеного з громадянином України Шуваловим Миколою Миколайовичем 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид 

використання: для розміщення виробничої бази), за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/7. 

Розглянувши заяву громадянина України Шувалова М.М. щодо припинення дії 

договору оренди земельної ділянки від 29.12.2017 року у зв'язку із переходом права 

власності на нерухоме майно, за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/7 на підставі договору купівлі-продажу від  

30.07.2019 року за №350, посвідчений приватним нотаріусом Лиманського районного 

нотаріального округу Драгой Н.І., керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду 

землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», , Крижанівська сільська 

Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки б/н від 29.12.2017 року 

укладеного між Крижанівською сільською радою та громадянином України 

Шуваловим Миколою Миколайовичем, зареєстрованого в державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно за номером 26335264 від 23.05.2018 року, цільове 

призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(вид використання: для розміщення виробничої бази), яка знаходиться за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/7, 

загальною площею 0,0024 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2772. 

 

 

2. Сільському голові Крижанівської сільської ради укласти з громадянином 

України Шуваловим Миколою Миколайовичем додаткову угоду до договору оренди 

земельної ділянки від 29.12.2017 року. 



3.  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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1009-VII 

 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 29.12.2017 року, 

укладеного з громадянином України Шуваловим Миколою Миколайовичем 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид 

використання: для розміщення виробничої бази), за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/8. 

Розглянувши заяву громадянина України Шувалова М.М. щодо припинення дії 

договору оренди земельної ділянки від 29.12.2017 року у зв'язку із переходом права 

власності на нерухоме майно, за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/8 на підставі договору купівлі-продажу від  

30.07.2019 року за №353, посвідчений приватним нотаріусом Лиманського районного 

нотаріального округу Драгой Н.І., керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду 

землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», , Крижанівська сільська 

Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки б/н від 29.12.2017 року 

укладеного між Крижанівською сільською радою та громадянином України 

Шуваловим Миколою Миколайовичем, зареєстрованого в державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно за номером 26523653 від 05.06.2018 року, цільове 

призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(вид використання: для розміщення виробничої бази), яка знаходиться за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/8, 

загальною площею 0,0026 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2769. 

 

 

2. Сільському голові Крижанівської сільської ради укласти з громадянином 

України Шуваловим Миколою Миколайовичем додаткову угоду до договору оренди 

земельної ділянки від 29.12.2017 року. 



3.  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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1010-VII 

 

Про передачу у довгострокову оренду  терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

громадянці України Баранюк Юлії Іванівні земельної ділянки площею 0,0024 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид 

використання: для розміщення виробничої бази), за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/4. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Баранюк Ю.І. щодо передачі в оренду 

земельної ділянки площею 0,0024 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2770, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид використання: 

для розміщення виробничої бази), що знаходиться за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/4, керуючись ст. 31 

Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного 

Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Крижанівська сільська Лиманського району Одеської області  

                                                  

                                                   ВИРІШИЛА: 
1. Передати громадянці України Баранюк Юлії Іванівні у довгострокову оренду 

терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (вид використання: для розміщення 

виробничої бази), загальною площею 0,0024 га, за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/4, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2770. 

2.  Громадянці України Баранюк Юлії Іванівні укласти з Крижанівською 

сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/4. 

3. Зобов’язати громадянку України Баранюк Юлію Іванівну зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

4. Зобов’язати громадянку України Баранюк Юлію Іванівну виконувати 

обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного 



кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в 

належному стані. 

 Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

  6.  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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1011-VII 

 

Про передачу у довгострокову оренду  терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

громадянці України Баранюк Юлії Іванівні земельної ділянки площею 0,0026 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид 

використання: для розміщення виробничої бази), за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/5. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Баранюк Ю.І. щодо передачі в оренду 

земельної ділянки площею 0,0026 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2771, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид використання: 

для розміщення виробничої бази), що знаходиться за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/5, керуючись ст. 31 

Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного 

Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Крижанівська сільська Лиманського району Одеської області  

                                                  

                                                   ВИРІШИЛА: 
1. Передати громадянці України Баранюк Юлії Іванівні у довгострокову оренду 

терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (вид використання: для розміщення 

виробничої бази), загальною площею 0,0026 га, за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/5, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2771. 

2.  Громадянці України Баранюк Юлії Іванівні укласти з Крижанівською 

сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/5. 

3. Зобов’язати громадянку України Баранюк Юлію Іванівну зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

4. Зобов’язати громадянку України Баранюк Юлію Іванівну виконувати 

обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного 



кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в 

належному стані. 

 Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

  6.  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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1012-VII 

 

Про передачу у довгострокову оренду  терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

громадянці України Баранюк Юлії Іванівні земельної ділянки площею 0,0024 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид 

використання: для розміщення виробничої бази), за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/7. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Баранюк Ю.І. щодо передачі в оренду 

земельної ділянки площею 0,0024 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2772, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид використання: 

для розміщення виробничої бази), що знаходиться за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/7, керуючись ст. 31 

Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного 

Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Крижанівська сільська Лиманського району Одеської області  

                                                  

                                                   ВИРІШИЛА: 
1. Передати громадянці України Баранюк Юлії Іванівні у довгострокову оренду 

терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (вид використання: для розміщення 

виробничої бази), загальною площею 0,0024 га, за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/7, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2772. 

2.  Громадянці України Баранюк Юлії Іванівні укласти з Крижанівською 

сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/7. 

3. Зобов’язати громадянку України Баранюк Юлію Іванівну зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

4. Зобов’язати громадянку України Баранюк Юлію Іванівну виконувати 

обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного 



кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в 

належному стані. 

 Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

  6.  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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1013-VII 

 

Про передачу у довгострокову оренду  терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

громадянці України Баранюк Юлії Іванівні земельної ділянки площею 0,0026 

га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид 

використання: для розміщення виробничої бази), за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/8. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Баранюк Ю.І. щодо передачі в оренду 

земельної ділянки площею 0,0026 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2769, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (вид використання: 

для розміщення виробничої бази), що знаходиться за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/8, керуючись ст. 31 

Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного 

Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Крижанівська сільська Лиманського району Одеської області  

                                                  

                                                   ВИРІШИЛА: 
1. Передати громадянці України Баранюк Юлії Іванівні у довгострокову оренду 

терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (вид використання: для розміщення 

виробничої бази), загальною площею 0,0026 га, за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/8, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2769. 

2.  Громадянці України Баранюк Юлії Іванівні укласти з Крижанівською 

сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/8. 

3. Зобов’язати громадянку України Баранюк Юлію Іванівну зареєструвати 

договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

4. Зобов’язати громадянку України Баранюк Юлію Іванівну виконувати 

обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного 



кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в 

належному стані. 

 Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

  6.  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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1014-VII 

 

Про надання дозволу  на  інвентаризацію земельної ділянки,  

яка перебуває в комунальній власності для  реконструкції, експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд, розташованої  за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. 

Приморська, 2а/34. 

 

З метою впорядкування земельних ділянок на території Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області, керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного 

кодексу України, Закону України «Про землеустрій», постанова КМУ від 23.05.2012 

року №513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», ст. 12, 

26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Крижанівська сільська 

рада Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА : 

 1. Надати дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки, яка перебуває в оренді у 

гр. Скобленко Валентина Анатолійовича, на підставі договору оренди земельної 

ділянки від 20.03.2017 року, для реконструкції, експлуатації та обслуговування 

будівель та споруд, загальною площею 0,0009 га,  розташованої  за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. 

Приморська, 2а/34, кадастровий номер 5122783200:02:001:2734. 

2. Контроль за  виконанням даного 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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1015-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину України Леличенко Костянтину Васильовичу в 

оренду терміном на 15 (п'ятнадцять)  років для реконструкції, експлуатації та 

обслуговування будівель та споруд, розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 

Приморська, 2а/23. 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Леличенко Костянтина 

Васильовича та подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 

Земельного кодексу України, п. 34 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. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки громадянину України Леличенко Костянтину Васильовичу в оренду 

орієнтовною площею 0,0095 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд, розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 

Приморська, 2а/23. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на 

затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку. 

3. 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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1016-VII 

 

Про надання дозволу  на  розроблення технічної документації щодо поділу 

земельної ділянки,  

кадастровий номер 5122783200:02:002:0040, розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, 

 с. Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД Ярового 

Ю.М. подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу України, ст. 

26 Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 

області 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації щодо поділу земельної 

ділянки, кадастровий номер: 5122783200:02:002:0040, загальною площею –  2,5057 га, 

яка розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка, що перебуває в постійному користуванні ТОВ 

«УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД. 

2. Контроль за  виконанням даного 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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1017-VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 

України Мельник Володимиру Анатолійовичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Рибача, 56 «а». 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 в 

Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу України, 

п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», розглянувши 

заяву громадянина України Мельник Володимира Анатолійовича та подані 

матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину України 

Мельник Володимиру Анатолійовичу для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Рибача, 

56 «а». 

2. Передати громадянину України Мельник Володимиру Анатолійовичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0429 га за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 

Рибача, 56 «а», кадастровий номер: 5122783200:02:001:2936. 

3. Зобов’язати громадянина України Мельник Володимира Анатолійовича 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного 

кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

5. 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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1018-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років Товариству з обмеженою 

відповідальністю «БУДСМАРТ ВФС», цільове призначення якої змінюється  з 

«J 12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства» (вид використання: для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства) на «В 02.03 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» (вид 

використання: для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових 

будинків), за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 

вул. Бочарова, 66.  

  

 Розглянувши заяву директора ТОВ «БУДСМАРТ ВФС» Барбінягра В.А. про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 15 (п'ятнадцять) років Товариству з обмеженою відповідальністю 

«БУДСМАРТ ВФС», цільове призначення якої змінюється, за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Бочарова, 66, розроблений ТОВ 

«ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА», керуючись ст.ст. 12, 20, 

Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», 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 відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 15 (п'ятнадцять) років Товариству з обмеженою відповідальністю 

«БУДСМАРТ ВФС», цільове призначення якої змінюється  з «J 12.04 для розміщення 

та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства» (вид використання: для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 

дорожнього господарства) на «В 02.03 для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» (вид використання: для будівництва і 



обслуговування багатоквартирних житлових будинків), за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Бочарова, 66.  

 2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 0,4164 га, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2365, з «J 12.04 для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства» (вид 

використання: для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 

господарства) на «В 02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку» (вид використання: для будівництва і обслуговування 

багатоквартирних житлових будинків), за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Крижанівка, вул. Бочарова, 66. 3. Громадянці Пекліній Світлані Борисівні 

оформити право власності на земельну ділянку в порядку передбаченому ст. 126 

Земельного кодексу України. 

 3. Передати ТОВ «БУДСМАРТ ВФС» у довгострокову оренду терміном на 15 

(п'ятнадцять) років земельну ділянку для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку (вид використання: для будівництва і 

обслуговування багатоквартирних житлових будинків), загальною площею 0,4164 га, 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Бочарова, 66, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2365. 

 4.  ТОВ «БУДСМАРТ ВФС» укласти з Крижанівською сільською радою договір 

оренди земельної ділянки за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Бочарова, 66. 

5. Зобов’язати ТОВ «БУДСМАРТ ВФС» зареєструвати договір оренди земельної 

ділянки в органах державної реєстрації.   

6. Зобов’язати ТОВ «БУДСМАРТ ВФС» виконувати обов’язки 

землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного кодексу 

України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в належному стані. 

 Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

  8.  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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1019-VII 

 

Про надання дозволу  на  поділ земельної ділянки,  

кадастровий номер 5122783200:01:002:2365, розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,  

с. Крижанівка,  вул. Бочарова, 66.  

 

Розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю 

«БУДСМАРТ ВФС» Барбінягра В.А., керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу 

України, ст. 19, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського 

району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА : 

1. Надати дозвіл на поділ земельної ділянки кадастровий номер: 

5122783200:01:002:2365, загальною площею –  0,4164 га, яка розташована за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 

Бочарова, 66.  

2. Контроль за  виконанням даного 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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1020-VII 
 

Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки, що перебуває в оренді гр. Шувалова 

Олександра Миколайовича, для розміщення виробничої бази, 

за адресою: Одеська область, Лиманський район,  

с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/26. 

 

Розглянувши заяву громадянина України Шувалова Олександра Миколайовича 

та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 

області 

ВИРІШИЛА : 

1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки, загальною площею 0,0100 га, яка перебуває в оренді гр. Шувалова 

Олександра Миколайовича, для розміщення виробничої бази, за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/26, на 

новосформовані земельні ділянки: площею 0,0054 га, кадастровий 

номер:5122783200:02:002:0047, за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/26, та площею 0,0046 га, кадастровий 

номер:5122783200:02:002:0046, за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/26А.  

2. Гр. Шувалову Олександру Миколайовичу укласти з Крижанівською 

сільською радою додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 

23.02.2018 року, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно за номером запису 26711530 від 15.06.2018 року. 

3. Контроль за  виконанням даного 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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1021-VII 

 

Про затвердження звіту про експерту грошову оцінку земельної ділянки 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2485 та продаж даної  земельної ділянки 

гр. Баранюк Юлії Іванівні. 

 

Розглянувши заяву в.о. директора ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» Назарян А.А. та звіт 

про експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер – 

5122783200:01:002:2485 за адресою: Одеська область, Лиманський район, на 

території Крижанівської сільської ради, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31Д/1, 

виготовлений ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» та позитивну рецензію виготовлений ТОВ 

«ІМПЕРІАЛ – 777» від 20.09.2019 року, керуючись ст. 26  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 127, 128, 134 Земельного кодексу 

України, ст. 9 Закону України «Про оренду землі», ст. 22 Закону України «Про оцінку 

земель», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А:  

1. Затвердити виготовлений ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» Звіт про експерту 

грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер 5122783200:01:002:2485 гр. 

Баранюк Юлії Іванівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид 

використання: для експлуатації існуючої автостоянки на 342 легкових автомобілів, 

будівництво торгівельних павільйонів, автомийки, СТО, розташованої за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради, село 

Крижанівка, вулиця Паустовського, 31Д/1. 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради, село 

Крижанівка, вулиця Паустовського, 31Д/1 (кадастровий номер – 

5122783200:01:002:2485) у розмірі 966 868,08 грн. (дев'ятсот шістдесят шість тисяч 

вісімсот шістдесят вісім гривень 08 копійок). 

3. Продати земельну ділянку, що розташована за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради,                    село 

Крижанівка, вулиця Паустовського, 31Д/1 (кадастровий номер – 

5122783200:01:002:2485) на неконкурентних засадах на підставі абзацу 2 частини 2 

статті 134 Земельного кодексу України гр. Баранюк Юлії Іванівні для будівництва та 



обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для експлуатації існуючої 

автостоянки на 342 легкових автомобілів, будівництво торгівельних павільйонів, 

автомийки, СТО. 

4. Доручити сільському голові укласти та підписати договір купівлі-продажу 

земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

на території Крижанівської сільської ради, село Крижанівка, вулиця Паустовського, 

31Д/1, (кадастровий номер – 5122783200:01:002:2485). 

5. Гр. Баранюк Юлії Іванівні укласти з Крижанівською сільською радою договір 

купівлі-продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради, село Крижанівка, 

вулиця Паустовського, 31Д/1, (кадастровий номер – 5122783200:01:002:2485), за 

ціною 966 868,08 грн. (дев'ятсот шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят вісім 

гривень 08 копійок) із розрахунку 227,82 грн. (двісті двадцять сім гривень 82 копійки)  

за 1м² (один метр квадратний).  

6. Після набуття права власності гр. Баранюк Юлії Іванівні на земельну ділянку 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. 

Паустовського, 31Д/1, (кадастровий номер – 5122783200:01:002:2485) зобов’язати її 

сумлінно виконувати обов’язки власника земельних ділянок згідно Земельного 

Кодексу України.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин ті 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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1022-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

гр. Полєєву Олексію Юрійовичу, Павлову Роману Олеговичу в довгострокову 

оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,0620 га  для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, за адресою: 

Одеська область,  Лиманський район, Крижанівська сільська рада,  

с. Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву гр. гр. Полєєва Олексія Юрійовича, Павлова Романа 

Олеговича та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду, розроблений ТОВ «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА», керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  

самоврядування», ст.ст. 12, 122, 123, 124, 134, 186 Земельного кодексу України, 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної      ділянки гр. гр. 

Полєєву Олексію Юрійовичу, Павлову Роману Олеговичу в довгострокову оренду 

строком на 15 (п'ятнадцять) років загальною площею 0,0620 га для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, за адресою: Одеська 

область,  Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

2. Передати гр. гр. Полєєву Олексію Юрійовичу, Павлову Роману Олеговичу в 

довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку, загальною 

площею 0,0620 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2588, для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, за адресою: Одеська 

область,  Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 



3. Гр. гр. Полєєву Олексію Юрійовичу, Павлову Роману Олеговичу укласти з 

Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: 

Одеська область,  Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

4. Гр. гр. Полєєву Олексію Юрійовичу, Павлову Роману Олеговичу 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати гр. гр. Полєєва Олексія Юрійовича, Павлова Романа Олеговича 

виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 

Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки 

в належному стані. 

6.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1023-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з 

обмеженою відповідальністю в оренду орієнтовною площею 0,5232 га терміном 

на 15 (п'ятнадцять)  років для експлуатації та обслуговування об'єктів міні-

ринку «Крижанівський», розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3. 

 

Розглянувши заяву директора фірми «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з 

обмеженою відповідальністю та подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 

125, 126, 134 Земельного кодексу України, п. 34 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. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з обмеженою 

відповідальністю в оренду орієнтовною площею 0,5232 га терміном на 15 

(п'ятнадцять)  років для експлуатації та обслуговування об'єктів міні-ринку 

«Крижанівський», розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, вул. Миколаївська, 3. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на 

затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку. 

3. 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 

 

Сорок п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                      № 1024-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з 

обмеженою відповідальністю в оренду орієнтовною площею 0,0893 га терміном 

на 15 (п'ятнадцять)  років для розташування та обслуговування об'єкту 

нерухомого майна - мийки автомобілів, розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3А. 

 

Розглянувши заяву директора фірми «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з 

обмеженою відповідальністю та подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 

125, 126, 134 Земельного кодексу України, п. 34 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. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з обмеженою 

відповідальністю в оренду орієнтовною площею 0,0893 га терміном на 15 

(п'ятнадцять)  років для розташування та обслуговування об'єкту нерухомого майна - 

мийки автомобілів, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, вул. Миколаївська, 3А. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на 

затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку. 

3. 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   

Сорок п’ятої сесії Крижанівської сільської ради  

   

«24» вересня 2019 року                                                                     № 1025-VIІ 

 

Про внесення змін до рішень сесії Крижанівської сільської ради  

№ 819-VIІ від 22.12.2018 року, № 823-VIІ від 22.12.2018 року 

 

        З метою  посилення  матеріальної  зацікавленості  в  досягненні  високих  

результатів  діяльності директора та працівників комунального підприємства 

«Спортивний клуб «Крижанівський», підтримки спорту  та здорового способу життя 

в с. Крижанівка; керуючись Бюджетним Кодексом України, ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 09.12.2015 №1013, Наказом  №745 від 18.10.2005 р.  «Про впорядкування умов 

оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Крижанівська 

сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку № 1 рішення тридцять восьмої сесії Крижанівської 

сільської ради № № 819-VIІ від 22.12.2018 року «Штатний розпис Крижанівського 

сільського будинку культури на 2019  рік» у частині посад: 

хормейстер розряд 10, посадовий оклад 3496 грн.;  

акомпаніатор розряд 9, посадовий оклад 3323 грн.; 

2. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради забезпечити нарахування 

та виплату заробітної плати відповідно до внесених змін. 

3. Внести зміни до додатку № 1 рішення тридцять восьмої сесії Крижанівської 

сільської ради № 823-УІІ від 22.12.2018 року «Штатний розпис комунального 

підприємства «Спортивний клуб «Крижанівський» Крижанівської сільської ради   на  

2019  рік.» у частині посад, а саме: ввести дві посади тренера, з посадовим окладом 

4100,00 грн. 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію з 

питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, медицини, 

охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії Клюкас О.П.) 

 

Сільський голова                                                                            Н.Г. Крупиця 



 

 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

Сорок п’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«24» вересня 2019 року                                                                          № 1026-VIІ 

 

 

Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території  

Крижанівської сільської  ради Лиманського району Одеської області 

 

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

Крижанівська сільська рада  

   

                               В И Р І Ш И Л А:  

1. Затвердити Правила утримання домашніх тварин на території  

Крижанівської сільської  ради 

Лиманського району Одеської області (Додаток№1). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, 

законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів (Спельник С.В.)  

 

 

Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток№1 до Рішення Крижанівської сільської ради 

 «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин  

на території  Крижанівської сільської  ради 

 Лиманського району Одеської області» 

 

Правила 

утримання домашніх тварин  

на території  Крижанівської сільської  ради 

Лиманського району Одеської області 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Правила утримання домашніх тварин на території Крижанівської 

сільської  ради (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері 

поводження з домашніми тваринами, забезпечення відповідного санітарного, 

екологічного, епізоотичного стану та благоустрою території села  відповідно до 

Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний 

світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну 

медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення”, «Про захист населення від інфекційних хвороб, Кодексів України та  інші 

нормативно-правові акти та нормативні документи. 

Правила – є нормативно-правовим актом, яким установлюються вимоги до 

утримання домашніх тварин на території сільської ради. 

1.2.  Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з 

утриманням домашніх тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб 

(окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони 

державного кордону України, Державного митного комітету України). 

1.3. Домашні тварини можуть належати на правах власності юридичній або 

фізичній особі, яка досягла 16 років і спроможна забезпечити умови утримання 

тварин відповідно до природних (фізіологічних) та видових потреб. 

Для задоволення потреб  власного виробництва, сировині тваринницького 

походження, отримання доходів до сімейних бюджетів від частки їх реалізації в 

особистих господарствах жителів населених пунктів Крижанівської сільської ради 

(далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці. 

З метою забезпечення в населених пунктах відповідної санітарної культури, 

очищення прибирання вулиць, висадки квітів, збереження інших зелених насаджень, 

впорядкування пам’ятних місць, місць масового відпочинку людей, власники тварин, 

птиці, собак і котів зобов’язані дотримуватись правил: 

- заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та 

догляду; 

- випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього 

громадських місцях, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, 

інших дозволених місцях випасання тварин має проводитись під доглядом власників; 

- не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями,  парках села, в 

місцях, облаштованих для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою 



газонів, клумб, пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасання  худоби в 

недозволених і не відведених  для цього місцях; 

- буйних, з проявами агресивності до людей (особливо до дітей) тварин (биків, 

жеребців, собак, особливо бійцівських порід, котів та інших) утримувати тільки на 

стійлі, у вольєрах, на прив’язі та в інших ізольованих місцях; 

- Власники тварин зобов’язані виконувати вимоги Порядку і правил 

проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, 

яка може бути заподіяна третім особам, Затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 9 липня 2002 року №944; 

- власники зобов’язані дбати щодо безпеки належних їм тварин від 

захворювання інфекційними  хворобами і найперше хворобами, небезпечними  для 

здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники 

мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностичним та 

клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам; 

- За порушення правил утримання тварин, птиці, собак і котів, порушення 

державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного 

пункту  власники тварин притягуються  до адміністративної відповідальності 

відповідно до КУпАП (ст.152 та ст.154) 

1.4. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники, особи, яким тварини 

належать на інших підставах, що не суперечать чинному законодавству, а також 

особи, які супроводжують тварину. 

1.5. Правила базуються на наступних принципах: 

- гуманного ставлення до тварин; 

- участі органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, громадських 

організацій тощо та зацікавлених фізичних осіб у заходах щодо вирішення проблем, 

пов'язаних з утриманням тварин; 

- обліку та регулювання чисельності тварин гуманними методами; 

- обов'язкового виконання власниками тварин вимог цих Правил, а також 

ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-

епідеміологічного стану у населених пунктах сільської ради; 

- забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та 

тварин на території сільської ради. 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
         У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:   

безпритульні тварини - домашні тварини (корови, бики, коні, жеребці, 

птиця, собаки, коти та інші) що залишилися без догляду людини або утворили 

напіввільні угруповання, здатні розмножуватися поза контролем людини;   

біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до 

відтворення потомства (репродуктивної здатності); 

гуманне ставлення до тварин - дії, що відповідають вимогам захисту тварин 

від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, 

сприяння їх благу, покращання якості їх життя тощо;   

домашні тварини - корови, бики, коні, жеребці, птиця, собаки, коти та інші 

тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і 

розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною 

для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають 



життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними 

морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;   

евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх 

передсмертні страждання; 

жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, вчинене із 

застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування 

тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів; 

жорстоке умертвіння тварин - умертвіння тварин без застосування 

знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху; 

карантинний майданчик - спеціально обладнані приміщення або частини 

приміщень, які призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх 

вилову чи тимчасової ізоляції; 

притулки для тварин - спеціально призначені та облаштовані місця для 

утримання безпритульних тварин. 

реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган 

місцевого самоврядування; 

утримання в домашніх умовах - обмеження природної волі домашніх 

тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого 

будинку; 

3. ОБОВЯЗКИ ТА ПРАВА ВЛАСНИКІВ 

ДОМАШНІХ ТА ІНШИХ ТВАРИН 
3.1. Особи, які  утримують домашніх тварин, зобов'язані: 

- дотримуватися вимог цих Правил, вимог нормативно-правових актів, 

ветеринарних та санітарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів 

інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також 

іншим тваринам; 

- утримувати тварин на відстані більш ніж 15 метрів від приміщень, кухень, 

місць відпочинку, колодязів з питною водою та меж земельної ділянки сусідів; 

- забезпечувати щоденне прибирання відходів життєдіяльності тварин, якщо 

вони знаходяться на відстані менш ніж 50 метрів від приміщень, кухень, місць 

відпочинку, колодязів з питною водою та меж земельної ділянки сусідів; 

- забезпечувати домашнім тваринам необхідні умови, що відповідають їх 

біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного 

законодавства; 

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, 

де утримуються домашні тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття; 

- забезпечувати своєчасне надання домашнім тваринам ветеринарних послуг 

(обстеження, лікування, щеплення тощо); 

- реєструвати тварин віком від двох місяців і старше. При реєстрації домашніх 

тварин їхнім власникам видаються реєстраційні номерні жетони та роз'яснюються 

правила їх утримання; 

- зареєструвати новопридбаних тварин протягом п’яти днів від дати їх 

придбання; 

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї лише в закритих 

дворах із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак 

застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території; 



- утримувати на прив’язі домашніх собак та собак власників, які бродять без 

прив’язу на територіях і створюють загрозу безпеці людей та знищують фауну; 

- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають 

потенційно небезпечний характер), поводка, що необхідні для здійснення вигулу 

домашньої тварини поза місцем її постійного утримання; 

- не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць 

загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин; 

- прибирати екскременти за своїми тваринами; 

- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за 

можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії; 

- у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад, який видав 

реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх 

тварин; 

- здійснювати перевезення домашніх тварин усіма видами транспорту 

загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з 

обов'язковим забезпеченням безпеки людей; 

- негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки 

заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам 

та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила такі дії, у ветеринарну установу 

для огляду; 

- регулювати приплід тварин, у тому числі шляхом стерилізації; 

В особистих господарствах жителів населених пунктів Крижанівської 

сільської ради (далі власників) утримуються різні види домашніх тварин і птиці, і 

для  забезпечення в селі  відповідної санітарної культури, очищення прибирання 

вулиць,   збереження інших зелених насаджень, впорядкування пам’ятних місць, 

місць масового відпочинку людей, власники тварин (корів, коней, жеребців, птиці, а 

також собак і котів та інших) зобов’язані дотримуватись правил: 

- заводити домашніх тварин і птицю виходячи з наявних умов їх утримання та 

догляду; 

- випасати тварин та вигулювати птицю тільки у відведених для цього місцях-

громадських, індивідуальних огороджених толоках, індивідуальних подвір’ях, інших 

дозволених місцях випасання тварин має проводитись під доглядом власників; 

- не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, в парках села, в 

місцях, облаштованих для відпочинку людей, нищення та забруднення худобою 

вулиць, пошкодження зелених насаджень. Не проводити випасання  худоби в 

недозволених і не відведених  для  цього місцях; 

- буйних з проявами агресивності до людей, особливо дітей, тварин (биків, 

жеребців, собак, котів та інших) утримувати тільки на стійлі, у вольєрі та ізольовано 

; 

- власники зобов’язані дбати щодо безпеки належних їм тварин від 

захворювання інфекційними  хворобами і найперше хворобами, небезпечними  для 

здоров’я людей. У відповідності з ветеринарно-санітарними вимогами власники 

мають періодично піддавати власних тварин ветеринарно-діагностичним та 

клінічним обстеженням, профілактичним вакцинаціям та обробкам; 

- У разі захворювання, або загибелі тварин, птиці, власник зобов’язаний 

повідомити про це працівників установи державної ветеринарної медицини до зони 

обслуговування якої належать населені пункти Крижанівської сільської ради, 



неухильно виконувати усні або письмові вказівки ветеринарного спеціаліста щодо 

організації проведення лікування, вимушеного забою чи утилізації трупа тварин, 

птиці з поверхні землі; 

- За порушення цих Правил утримання тварин, птиці, собак і котів, порушення 

державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою території населеного 

пункту  власники тварин притягуються  до адміністративної відповідальності 

відповідно до КУпАП (ст.152 та ст.154) 

3.2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити 

безпеку: 

- супроводженої домашньої тварини, оточуючих  людей і тварин, а також 

майна від заподіяння нею шкоди;   

- дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля 

транспортних засобів, шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. 

- при супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх 

без нагляду. Супроводжувати  тварину може особа, яка досягла  14-річного віку; а 

небезпечних тварин (у т.ч. собак бійцівських порід) особа, яка досягла 18-річного 

віку,  

3.3. Власники тварин мають право: 

3.3.1. Утримувати  домашніх тварин: 

- на території присадибної земельної ділянки за умови, якщо її огорожа 

забезпечує ізоляцію тварини на цій території та на відстані більш ніж 15 метрів від 

приміщень, кухень, місць відпочинку, колодязів з питною водою та меж земельної 

ділянки сусідів; 

- для юридичних осіб та СПД за умови наявності погодження зі службою 

ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу для охорони - 

в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, з дослідною метою - у вольєрах, 

біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках. 

- без поводків і намордників під час оперативного використання 

правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час 

муштри, на полюванні, на навчально-дресирувальних майданчиках; 

- з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, 

організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі; 

- навчати тварин без поводків і намордників на майданчиках для дресирування 

за визначеними навчальними програмами та вигулювати їх на пустирях або зонах для 

вигулу, спеціально відведених для цієї мети. 

3.3.2. Власникам домашніх тварин забороняється: 

- утримувати домашніх тварин в місцях загального користування; 

- утримувати тварин на відстані менш ніж 15 метрів від приміщень, кухень, 

місць відпочинку, колодязів з питною водою та меж земельної ділянки сусідів; 

- утримувати незареєстрованих домашніх тварин (собак і котів); 

- у стані алкогольного сп'яніння  вигулювати  домашніх тварин; 

- вигулювати собак без поводків і намордників у невизначених спеціально для 

цього місцях; 

- приводити домашніх тварин (окрім тих,  які  використовуються для 

здійснення  супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів  (крім 

спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та 

культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування; 



- доручати вигул домашніх тварин особам, яким не виповнилося 14 років (а 

небезпечних тварин особам, яким не виповнилося 18 років), психічно хворим, 

визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною; 

- розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм 

страждання, та  зі спадково закріпленою агресивністю;  

- жорстоко поводитися з ними, залишати  бездоглядними  або знищувати їх; 

- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання 

будь-яких вимог; 

- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при 

поводженні з нею; 

- проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно 

тварини; 

- вирощувати тварин (собак, котів) з метою отримання їх м'яса і шкірок; 

- викидати трупи тварин у контейнери для збирання сміття; 

- навчати собак атакувати людину в життєво важливі органи; 

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від 

жорстокого поводження 

 

4. РЕЄСТРАЦІЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН 

4.1. Реєстрація домашніх тварин в т.ч. ВРХ проводиться з метою: 

- єдиного обліку домашніх тварин у селі, у т. ч. для організації пошуку 

загублених тварин та повернення їх власникам; 

- контролю за чисельністю безпритульних тварин; 

- здійснення контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог; 

- забезпечення епізоотичного благополуччя; 

- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов'язаних з 

утриманням домашніх тварин в населених пунктах Крижанівської сільської 

ради. 

4.2. Обов'язковій реєстрації підлягають домашні тварини , що належать 

на правах власності або інших підставах фізичним або юридичним особам і 

перебувають на території Крижанівської сільської ради. 

4.3. Перереєстрація домашніх тварин проводиться у разі зміни місця 

проживання чи реєстрації власника домашньої тварини , або зміни власника 

тварини. 

4.4. Домашні тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, 

вважаються зареєстрованими не неналежним чином. 

Особи, які проживають (зареєстровані) поза межами сільської ради, але 

перебувають на території сільської ради з домашньою твариною більше 30 діб, 

повинні зареєструвати тварину у встановленому порядку. 

4.5. Реєстрація власниками домашніх собак на території сільської ради є 

обов’язковою. 

4.6. Для проведення реєстрації або перереєстрації власник тварини 

повинен обов'язково мати при собі паспорт, та інші документи, що 

підтверджують проведення протиепізоотичних заходів (щеплень) тварини, 

тощо. 

5. ЗНАХОДЖЕННЯ ДОМАШНІХ 

ТВАРИН  ПОЗА МЕЖАМИ ЇХ ПОСТІЙНОГО УТРИМАННЯ 



5.1. Власники домашніх тварин та/або відповідальні особи за дорученням 

власника тварини (супроводжувальні особи) зобов’язані супроводжувати домашніх 

тварин поза межами її постійного утримання. 

5.2. Забороняється супроводжувати тварин у стані алкогольного або 

наркотичного сп'яніння. 

5.3. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити 

безпеку: 

- супроводжуваної тварини; 

- оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди 

супроводжуваною твариною; 

- дорожнього руху при проходженні з твариною біля транспортних шляхів і 

при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою. 

5.4. Забороняється супровід потенційно небезпечних собак та собак, які 

визнані небезпечними (у тому числі бійцівських порід собак), особам, яким не 

виповнилося 18 років, психічно хворим або фізично неспроможним керувати 

твариною. 

5.5. Дозволяється виводити собак за межі квартири, території подвір'я, 

організацій, підприємств тощо лише на повідку з прикріпленим до нашийника 

особистим номерним знаком, а потенційно небезпечних собак та собак, що визнані 

небезпечними, обов'язково на короткому повідку (не більше 1,2 м) і в наморднику. 

5.6. Особа, яка супроводжує собаку чи кота, також зобов'язана: 

- здійснювати вигул собак без повідка лише в місцях та зонах для вигулу 

тварин, які позначені відповідними знаками або надписами; 

- прибирати екскременти за своїми тваринами в місцях загального 

користування; 

- навчати собак без повідків і намордників на майданчиках для дресирування. 

Власники собаки, яку визнано небезпечною, не мають права вигулювати цих 

собак без повідка та намордника на території місць або зон для вигулу тварин. 

5.7. Не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення 

магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського 

харчування, установ охорони здоров'я, освіти та культури, на територію дитячих та 

спортивних майданчиків. 

5.8. Забороняється залишати тварин бездоглядними. Бездоглядні тварини 

підлягають вилову. 

 

6. ПРОФІЛАКТИЧНІ ТА ПРОТИЕПІЗООТИЧНІ ЗАХОДИ 

6.1. Собаки та коти, незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку 

повинні щорічно в обов'язковому порядку бути щеплені проти сказу у закладах 

ветеринарної медицини або лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких 

відповідно ліцензована. 

6.2. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник 

повинен негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря. 

Тимчасова ізоляція тварин може проводитись у встановленому порядку, якщо 

тварина є небезпечною для оточуючих. 

6.3. У випадку укусу або травмування собакою чи котом людини, власник або 

постраждала особа повинні негайно інформувати державні заклади охорони здоров'я 

і ветеринарної медицини. 



6.4. Про кожний випадок укусу домашніх собак та котів дикими тваринами, 

бездоглядними чи безпритульними собаками або котами, а також при підозрі 

захворювання тварин на сказ власник повинен негайно повідомляти установу 

ветеринарної медицини та ізолювати таких тварин. 

7. ТРАНСПОРТУВАННЯДОМАШНІХ ТВАРИН 

7.1. Транспортування домашніх тварин (дрібних звірів і птахів у клітках, а 

також собак у намордниках за наявності повідків та котів з пред'явленням відповідних 

документів на них про реєстрацію) у громадському транспорті дозволяється: 

- при відсутності знаку заборони при вході; 

- на задній площадці транспортного засобу; 

- при наявності індивідуального номерного знаку (жетону); 

- для собак дрібних порід та котів у спеціальних контейнерах, що забезпечують 

надійну ізоляцію тварини, а також безпечні для її здоров'я; 

- за умов дотримання громадського порядку та чистоти в місцях загального 

користування і гарантії безпеки іншим особам чи тваринам. 

7.2. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, повинна 

упереджувати порушення санітарно-гігієнічних умов. 

7.3. Під час транспортування тварини особа, яка її супроводжує, несе 

відповідальність за її життя та здоров'я. 

 

 8. УМОВИ ПРОДАЖУ ДОМАШНІХ ТВАРИН 

8.1. Продаж домашніх тварин повинен здійснюватися у спеціально відведених 

місцях, що відповідають ветеринарно-санітарним вимогам. 

8.2. У місцях продажу тварин повинні бути створені фізіологічні умови, що 

відповідають виду тварини, її віку; підтримуватися необхідні параметри мікроклімату 

приміщення: температура повітря, режим вологості та вентиляція; оздоблювальні 

матеріали повинні легко піддаватись дезінфекції; повинно забезпечуватись регулярне 

прибирання та дезінфекція. 

8.3. Місця для продажу тварин повинні бути обладнані таким чином, щоб 

тварину було видно, але при цьому до неї не було б фізичного доступу третіх осіб. 

8.4. Забороняється продаж тварин у невизначених спеціально для цього місцях 

 

9. ДІЇ ПОВ’ЯЗАНІ  З ПОХОВАННЯМ АБО УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ  

ДОМАШНІХ ТВАРИН  
9.1.Власники загиблих домашніх тварини повинні у 10-денний термін 

письмово проінформувати про факт та причину смерті тварини. Письмове 

повідомлення направляється в заклад, який здійснив реєстрацію домашньої тварини. 

9.2. Не дозволяється викидати трупи тварин в контейнери та мішки для збору 

сміття, в місцях загального користування на берегах моря та річок, пляжах, водойм, 

лісосмугах, ярах та канавах інших не відведених для цього місцях; 

9.3. Відшкодування витрат, пов'язаних з транспортуванням трупів тварин, їх 

похованням або утилізацією проводиться за рахунок власника домашньої тварини. 

 

         10. ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ДОМАШНЬОЇ ХУДОБИ   

10.1. Власники домашньої худоби зобов'язані: 

- утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них 

території; 



- негайно повідомляти  ветеринарну  службу про кожен 

випадок  захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці; 

- завозити на територію сільської ради сільськогосподарських тварин та 

птицю за наявності ветеринарного свідоцтва; 

10.2. Власникам домашньої худоби  забороняється випасати худобу, або 

випускати без догляду на  вулицях. 

11.1. Дільничні співробітники поліції у Лиманському районі Одеської області 

11.1.1. Здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших 

нормативно-правових актів у цій сфері. 

11.1.2. Уповноважені на документування правопорушень у сфері утримання 

тварин та надання адміністративних матеріалів до адміністративних комісій для 

притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності згідно з чинним 

законодавством. 

11.1.3. Здійснюють охорону громадського порядку під час вилучення тварини 

за умов наявності рішення суду або на інших законних підставах. 

11.1.4 Проводять інструктаж з мисливцями, які проводять відстріл бродячих 

собак  

11.2. Заклади ветеринарної медицини: 

11.2.1. Здійснюють контроль за додержанням юридичними та фізичними 

особами ветеринарно-санітарних вимог. 

11.2.2. Забезпечують організацію проведення протиепізоотичних заходів. 

11.3.Районне управління Держпродспоживслужби: 

11.3.1. Проводить нагляд та здійснює прогноз санітарної та епідемічної 

ситуації із зооантропрогнозів на території сільської ради та надає пропозиції щодо її 

поліпшення. 

11.3.2. Забезпечує дотримання єдиних вимог щодо здійснення санітарно-

епідеміологічного нагляду. 

11.3.3. Проводить аналіз показників звернень населення за медичною 

допомогою з приводу укусів людей собаками і котами на території сільської ради. 

11.3.4. Складає в межах своїх повноважень протоколи (акти) про порушення 

вимог санітарно-епідеміологічного стану приміщень відповідно до чинного 

законодавства. 

          

           11.4. Суб’єкти господарювання: 

- у межах своїх повноважень здійснюють контроль за додержанням цих 

Правил власниками тварин; 

- забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у 

будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до 

них тварин; 

- організовують та забезпечують явку автотранспорту і собаколова для 

вивезення відстріляних собак. 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПРАВИЛ   
13.1. Зміни та доповнення до цих Правил вносяться шляхом прийняття 

відповідного рішення на сесії Крижанівської сільської ради у відповідності до 

чинного законодавства.  

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ  



 14.1. За порушення даних Правил, винні юридичні, СПД та фізичні особи 

притягуються до адміністративної відповідальності у відповідності до ст.ст. 152, 154 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

15. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ 

АКТІВ НА ОСНОВІ ЯКИХ ДІЮТЬ ПРАВИЛА  
15.1. Правила розроблені у відповідності до Конституції України, Кодексів 

України, Законів України, а саме: 

- «Про благоустрій населених пунктів»; 

- «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- «Про захист тварин від жорстокого поводження», 

- «Про тваринний світ», 

- «Про охорону навколишнього природного середовища», 

- «Про ветеринарну медицину», 

- «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

- «Про захист населення від інфекційних хвороб», інші нормативно-правові 

акти та нормативні документи. 

 

                                                                               

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                         № 1027-VII 
 

 

Про внесення змін  до Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області 

 

 

З метою забезпечення надання адміністративних послуг, поліпшення якості їх 

надання, створення зручних та доступних умов для отримання необхідних 

громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг, відповідно до 

Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Розпорядження Кабінету Міністрів України №523-р від 

16.05.2014 «Про деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних послуг», Крижанівська сільська рада 

   

                                            В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити графік роботи Центру надання адміністративних послуг 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області (Додаток №1). 

2. Начальнику ЦНАП Крижанівської сільської ради Галянт В.В. внести 

відповідні зміни до інформаційних карток послуг, що затверджені та надаються 

ЦНАП Крижанівської сільської ради, а також привести у відповідність до цього 

рішення інформацію інформаційних стендах та інформаційних терміналах 

розміщується інформація. 

3. Рішення тридцять сьомої сесії Крижанівської сільської ради VIІ 

скликання від 15.02.2019 №900-VIІ визнати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської 

області –  Мельника О.М. 

 

              Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 



 

Додаток № 1 до проекту рішення ХLV сесії  

Крижанівської сільської ради VII скликання  

 

 

 

 

Графік роботи Центру надання адміністративних послуг 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

 

Прийом громадян: 

 

Пн., Ср., Чт., Пт.: з 08:00 до 15:00 год. 

 

Вт.: з 08:00 до 20:00 год. 

 

Час прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг є 

загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. 

 
 

 

 

 

 Секретар Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

Сорок п’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«24» вересня 2019 року                                                                          № 1028-VIІ 

 

 

 

Про внесення змін до порядку переведення нежитлових приміщень (будівель) у 

житлові 

 

 

 

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства порядку 

переведення нежитлових приміщень (будівель) у житлові, керуючись статтею 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада 

 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 

1. Внести зміни до рішення №610 від 16.02.2018 року «Про впорядкування 

організаційних питань роботи Центру надання адміністративних послуг 

Крижанівської сільської ради» та викласти в новій редакції «Порядок переведення 

нежитлових приміщень (будівель) у житлові» (Додаток 77). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, 

регуляторної політики та конфлікту інтересів – Спельника С.В. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 
 

        
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
Додаток 77 до  рішення ХХХХV сесії  

Крижанівської сільської ради VII скликання  
 
 

Порядок 
переведення нежитлових приміщень у житлові 

 
Даний порядок встановлює механізм переведення нежитлових приміщень в житлові (та житлових - у нежитлові) на 

території Крижанівської сільської ради 

 

 1 Для переведення нежитлового приміщення у житлове (та житлових - у нежитлові) власник нежитлового 

приміщення подає до Центру Надання Адміністративних Послуг (далі - ЦНАП) Крижанівської сільської ради наступні 

документи: 

 заяву на ім'я сільського голови про переведення нежитлового приміщення у житлове (або житлового - у 

нежитлове) за формою згідно з додатком 1; 

 копію правовстановлюючого документу що підтверджує право власності на приміщення (будівлю), що 

переводиться в житлове; 

 копію паспорта заявника (власника з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців – для юридичних осіб); 

 письмова згода співвласників (за наявності) на переведення такого приміщення в житлове виконаний 

сертифікованим спеціалістом; 

   документ, який підтверджує введення об’єкту до експлуатації, зміни цільового/функціонального призначення 

(реконструкції прибудов, технічного переоснащення).  

 2. Заява з комплектом документів, перелічених у п.1, після реєстрації передається до виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради для подальшого опрацювання та прийняття рішення. 

 3. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів виконавчий комітет Крижанівської сільської 

ради протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення нежитлового приміщення у житлове із 

зазначенням його адреси або про відмову в такому переведенні. 

4. Прийняття рішення про відмову в переведенні нежитлового приміщення у житлове допускається за наявності 

хоча б однієї з таких підстав: 

неподання документів, зазначених у пункті 1 цього Порядку; 

виявлення в поданих документах недостовірних відомостей; 

встановлення невідповідності нежитлового приміщення вимогам державних будівельних норм, що зазначені у 

розділі I (обов’язковий) результатів технічного огляду звіту про проведення технічного огляду нежитлового 

приміщення виконаний сертифікованим спеціалістом. 

5. Виконавчий комітет Крижанівської сільської ради у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення 

нежитлового приміщення у житлове із зазначенням його адреси (або рішення про відмову в переведенні разом з 

поданими документами) передає відповідне рішення до ЦНАП. 

6. У разі відмови в переведенні нежитлового приміщення у житлове власник має право повторно подати 

документи, зазначені у пункті 1 цього Порядку, після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого 

рішення. 

 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

24 вересня 2019 року                                                                         № 1029-VII 

 

 

Про передачу на баланс комунального підприємства «Надія» обладнання парку 

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Крижанівська сільська рада, 

 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати на баланс комунального підприємства «Надія» обладнання 

парку, в тому числі: ліхтарі вуличні - 12 шт., сцена, лавки підлікотні – 10 шт., лавки – 

2шт., беседка (інвентарний номер: 10490003). 

2. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради внести відповідні 

зміни в бухгалтерські документи сільської ради. 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  

комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, транспорту комунального та 

дорожнього будівництва Крижанівської сільської ради. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   Н.Г. Крупиця 

 

 


