
 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 жовтня 2019 року                                                                      № 1030-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності громадянці Тараненко Нелі 

Володимирівні, цільове призначення якої змінюється з «А 01.05 для 

індивідуального садівництва» (вид використання: для ведення 

садівництва) на «В 02.01 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (вид 

використання: для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)), розташованої 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 60. 

 

 Розглянувши заяву громадянки України Тараненко Нелі 

Володимирівни щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, 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, яка належить на праві власності громадянці Тараненко Нелі 

Володимирівні, цільове призначення якої змінюється з «А 01.05 для 

індивідуального садівництва» (вид використання: для ведення садівництва) 

на «В 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» (вид використання: 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка)), розташованої за адресою: Одеська область, 

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

Гонтаренко, 60. 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,0707 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0126, яка належить на 



праві власності громадянці Тараненко Нелі Володимирівні, цільове 

призначення якої змінюється з «А 01.05 для індивідуального садівництва» 

(вид використання: для ведення садівництва) на «В 02.01 для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)» (вид використання: для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)), розташованої за адресою: Одеська область, 

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

Гонтаренко, 60. 

3. Громадянці Тараненко Нелі Володимирівні оформити право 

власності на земельну ділянку в порядку передбаченому ст. 126 

Земельного кодексу України. 

4. Землевпоряднику  сільської ради внести відповідні зміни до 

облікових даних. 

5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

6. 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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 жовтня 2019 року                                                                      № 1031-VII 

 

Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД для 

експлуатації та обслуговування ринку, за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка  

(в межах населеного пункту) 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА» Земляної Т.В. 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД для експлуатації 

та обслуговування ринку, за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка ( в межах населеного пункту) 

на новосформовані земельні ділянки: площею 2,3577 га та площею 0,1480 

га. 

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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 жовтня 2019 року                                                                      № 1032-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,2834 га,  кадастровий номер 5122783200:01:002:2513, 

яка перебуває в користуванні на умовах оренди фізичної-особи 

підприємця Мазуренка Валентина Івановича, цільове призначення 

якої змінюється з (вид використання: для розміщення зони 

відпочинку; цільове призначення: В 03.15 для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови) на (вид 

використання: для будівництва багатоквартирних житлових будинків 

з підземним паркінгом;  цільове призначення: В 02.03 для будівництва 

і обслуговування багатоквартирного житлового будинку),  

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Вишнева. 

 

 Розглянувши заяву фізичної-особи підприємця Мазуренка Валентина 

Івановича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ТОВ 

«ІНАГРО ГРУПП», 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 площею 1,2834 га,  кадастровий номер 5122783200:01:002:2513, 

яка перебуває в користуванні на умовах оренди фізичної-особи підприємця 

Мазуренка Валентина Івановича, цільове призначення якої змінюється з 

(вид використання: для розміщення зони відпочинку; цільове призначення: 

В 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови) на (вид використання: для будівництва багатоквартирних 

житлових будинків з підземним паркінгом;  цільове призначення: В 02.03 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Вишнева. 



2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

1,2834 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2513, яка перебуває в 

користуванні на умовах оренди фізичної-особи підприємця Мазуренка 

Валентина Івановича, цільове призначення якої змінюється з (вид 

використання: для розміщення зони відпочинку; цільове призначення: В 

03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови) на (вид використання: для будівництва багатоквартирних 

житлових будинків з підземним паркінгом;  цільове призначення: В 02.03 

для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Вишнева. 

3. Внести відповідні зміни до договору оренди земельної ділянки від 

03.02.2010 року. 

4. Землевпоряднику  сільської ради внести відповідні зміни до 

облікових даних. 

5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

6. 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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 жовтня 2019 року                                                                      № 1033-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,7260 га,  кадастровий номер 5122783200:01:002:2515, 

яка перебуває в користуванні на умовах оренди фізичної-особи 

підприємця Мазуренка Валентина Івановича, цільове призначення 

якої змінюється з (вид використання: для розміщення зони 

відпочинку; цільове призначення: В 03.15 для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови) на (вид 

використання: для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти; цільове призначення: В 03.02 для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти),  

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Вишнева. 

 

 Розглянувши заяву фізичної-особи підприємця Мазуренка Валентина 

Івановича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ТОВ 

«ІНАГРО ГРУПП», 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 площею 0,7260 га,  кадастровий номер 5122783200:01:002:2515, 

яка перебуває в користуванні на умовах оренди фізичної-особи підприємця 

Мазуренка Валентина Івановича, цільове призначення якої змінюється з 

(вид використання: для розміщення зони відпочинку; цільове призначення: 

В 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови) на (вид використання: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти; цільове призначення: В 03.02 для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти), розташованої за адресою: 

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

Крижанівка, вул. Вишнева. 



2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,7260 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2515, яка перебуває в 

користуванні на умовах оренди фізичної-особи підприємця Мазуренка 

Валентина Івановича, цільове призначення якої змінюється з (вид 

використання: для розміщення зони відпочинку; цільове призначення: В 

03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови) на (вид використання: для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти; цільове призначення: В 03.02 для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти), розташованої за адресою: 

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

Крижанівка, вул. Вишнева. 

3. Внести відповідні зміни до договору оренди земельної ділянки від 

03.02.2010 року. 

4. Землевпоряднику  сільської ради внести відповідні зміни до 

облікових даних. 

5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

6. 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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 жовтня 2019 року                                                                      № 1034-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,8097 га,  кадастровий номер 5122783200:01:002:2516, 

яка перебуває в користуванні на умовах оренди фізичної-особи 

підприємця Мазуренка Валентина Івановича, цільове призначення 

якої змінюється з (вид використання: для розміщення зони 

відпочинку; цільове призначення: В 03.15 для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови) на (вид 

використання: для будівництва 3-секційного жилого будинку з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення 

і підземним паркінгом; цільове призначення: В 02.10 для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами 

торгово-розважальної та ринкової інфраструктури),  

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Вишнева. 

 

 Розглянувши заяву фізичної-особи підприємця Мазуренка Валентина 

Івановича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ТОВ 

«ІНАГРО ГРУПП», 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 площею 0,8097 га,  кадастровий номер 5122783200:01:002:2516, 

яка перебуває в користуванні на умовах оренди фізичної-особи підприємця 

Мазуренка Валентина Івановича, цільове призначення якої змінюється з 

(вид використання: для розміщення зони відпочинку; цільове призначення: 

В 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови) на (вид використання: для будівництва 3-секційного жилого 

будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського 

призначення і підземним паркінгом; цільове призначення: В 02.10 для 



будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Вишнева. 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,8097 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2516, яка перебуває в 

користуванні на умовах оренди фізичної-особи підприємця Мазуренка 

Валентина Івановича, цільове призначення якої змінюється з (вид 

використання: для розміщення зони відпочинку; цільове призначення: В 

03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови) на (вид використання: для будівництва 3-секційного жилого 

будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського 

призначення і підземним паркінгом; цільове призначення: В 02.10 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Вишнева. 

3. Внести відповідні зміни до договору оренди земельної ділянки від 

03.02.2010 року. 

4. Землевпоряднику  сільської ради внести відповідні зміни до 

облікових даних. 

5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

6. 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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 жовтня 2019 року                                                                      № 1035-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,1488 га,  кадастровий номер 5122783200:01:002:2511, 

яка перебуває в користуванні на умовах оренди фізичної-особи 

підприємця Мазуренка Валентина Івановича, цільове призначення 

якої змінюється з (вид використання: для рибогосподарських потреб; 

цільове призначення: І 10.04 для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами) 

на (вид використання: для будівництва та обслуговування 

індивідуальних зблокованих житлових будинків;  цільове 

призначення: В 02.03 для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку),  

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Вишнева. 

 

 Розглянувши заяву фізичної-особи підприємця Мазуренка Валентина 

Івановича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розроблений ТОВ 

«ІНАГРО ГРУПП», 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 площею 0,1488 га,  кадастровий номер 5122783200:01:002:2511, 

яка перебуває в користуванні на умовах оренди фізичної-особи підприємця 

Мазуренка Валентина Івановича, цільове призначення якої змінюється з 

(вид використання: для рибогосподарських потреб; цільове призначення: І 

10.04 для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і каналами) на (вид використання: для 

будівництва та обслуговування індивідуальних зблокованих житлових 

будинків;  цільове призначення: В 02.03 для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку), розташованої за 



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

с. Крижанівка, вул. Вишнева. 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,1488 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2511, яка перебуває в 

користуванні на умовах оренди фізичної-особи підприємця Мазуренка 

Валентина Івановича, цільове призначення якої змінюється з (вид 

використання: для рибогосподарських потреб; цільове призначення: І 10.04 

для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і каналами) на (вид використання: для 

будівництва та обслуговування індивідуальних зблокованих житлових 

будинків;  цільове призначення: В 02.03 для будівництва та 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку), розташованої за 

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

с. Крижанівка, вул. Вишнева. 

3. Внести відповідні зміни до договору оренди земельної ділянки від 

04.06.2018 року. 

4. Землевпоряднику  сільської ради внести відповідні зміни до 

облікових даних. 

5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

6. 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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 жовтня 2019 року                                                                      № 1036-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЕКСТІН» в оренду орієнтовною площею 

0,01га терміном на 15 ( п'ятнадцять)  років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,  

с. Крижанівка, вул. Приморська. 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «ФОРЕКСТІН» Скобленко 

Валентина Анатолійовича 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЕКСТІН» в оренду орієнтовною площею 

0,01 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури із земель комунальної власності, які 

перебувають в запасі, розташованої за адресою: Одеська область, 

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

Приморська. 

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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 жовтня 2019 року                                                                      № 1037-VII 

 

Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД» для будівництва житлових 

будинків і споруд для їх обслуговування, розташованої  

за адресою: діл. 603 (у.н.5), масив 41, с. Крижанівка, Крижанівська 

сільська рада, Лиманський район, Одеська область 

 (кадастровий номер 5122783200:01:002:0391) 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА» Земляної Т.В. 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД» для будівництва житлових 

будинків і споруд для їх обслуговування, розташованої за адресою: діл. 603 

(у.н.5), масив 41, с. Крижанівка, Крижанівська сільська рада, Лиманський 

район, Одеська область (кадастровий номер 5122783200:01:002:0391), на 

новосформовані земельні ділянки: площею 0,1186 га та площею 0,5460 га. 

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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 жовтня 2019 року                                                                      № 1038-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Голубову Олександру Сергійовичу в довгострокову оренду 

строком на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,0463 га  для будівництва 

та експлуатації об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, за 

адресою: Одеська область,  Лиманський район,  

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски 
 

Розглянувши заяву гр. Голубова Олександра Сергійовича та проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду, 

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. Голубову Олександру Сергійовичу в довгострокову оренду 

строком на 15 (п'ятнадцять) років загальною площею 0,0463 га для 

будівництва та експлуатації об'єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, за адресою: Одеська область,  Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски 

2. Передати гр. Голубову Олександру Сергійовичу в довгострокову 

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

площею 0,0463 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2595, для 

будівництва та експлуатації об'єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, за адресою: Одеська область,  Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

3. Гр. Голубову Олександру Сергійовичу укласти з Крижанівською 

сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська 

область,  Лиманський район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

4. Гр. Голубову Олександру Сергійовичу зареєструвати договір 

оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   



5. Зобов’язати гр. Голубова Олександра 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. 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


