
 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

П’ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«14» квітня 2020 року                                                                             № 1153-VIІ 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат 

Програм Крижанівської сільської ради на 2020 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 виконання робіт та надання послуг з благоустрою території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2020 рік 

(Додаток 1); 

2. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат 

Програми будівництва дитячого садка Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2020 рік (Додаток 2); 

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 

  



Додаток №1   

до рішення 57 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1153-VІІ від 14.04.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми  виконання робіт та надання послуг з благоустрою території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2020 рік 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Предмет закупівлі:  

«Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою 

берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного 

моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського 

району Одеської області» 

Всі пов’язані з цим предметом закупівлі послуги та роботи: 

- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-кошторисної 

документації; 

- оплата експертизи проектно-кошторисної документації; 

- погодження проектно-кошторисної документації; 

- виконання робіт; 

- оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 

- оплата технічного нагляду за виконанням робіт; 

- та інші. 

 

Предмет закупівлі: 

Послуги з розробки комплексної схеми благоустрою 

території узбережжя Чорного моря в межах с. Крижанівка 

Лиманського району Одеської області 

 

Предмет закупівлі:  

Реконструкція літнього кінотеатру з зоною відпочинку за 

адресою вул.. Ветеранів, 18 а, с. Крижанівка, Лиманського 

району Одеської області 

Всі пов’язані з цим предметом закупівлі послуги та роботи: 

- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-кошторисної 

документації; 

- оплата експертизи проектно-кошторисної документації; 

- погодження проектно-кошторисної документації; 

- виконання робіт; 

- оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 

- оплата технічного нагляду за виконанням робіт; 

- та інші. 

 

Предмет закупівлі:  

Придбання і монтаж обладнання для дитячого та 

спортивного майданчику 

 

Предмет закупівлі: 

Придбання контейнерів для збору твердих побутових 

відходів 

 

2020 

 

12635000,00 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                           Л.Л. Бондаренко  

  



Додаток № 2  

до рішення 57 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1153-VІІ від 14.04.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми будівництва дитячого садка Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2020 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 
Сума, в грн. 

Загальна 

сума витрат, 

в грн. 

Розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації (окремо проектів: 

мереж водопостачання, мереж водовідведення, 

мереж газопостачання, мереж електропостачання); 

Оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації (окремо: мереж водопостачання, 

мереж водовідведення, мереж газопостачання, 

мереж електропостачання); 

Погодження проектно-кошторисної документації; 

Виконання робіт з будівництва; 

Оплата авторського нагляду за виконанням робіт з 

будівництва відповідних мереж; 

Оплата технічного нагляду за виконанням робіт з 

будівництва відповідних мереж; 

Будівництво зовнішніх мереж (окремо: мереж 

водопостачання, мереж водовідведення, мереж 

газопостачання) до об’єкту дитячий садок на 120 

місць з вбудованими громадськими приміщеннями 

фізкультурно-оздоровчого призначення  в рівні 

цокольного поверху на території с. Крижанівка, 

Лиманського району, Одеської області» 

(кадастровий номер земельної ділянки: 

5122783200:02:001:2807). 

2020 

 

 

2800000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7200000,00 

Надання субвенції районному відділу освіти 

Лиманської РДА на «Будівництво дитячого садку 

на 120 місць з вбудованими громадськими 

приміщеннями фізкультурно-оздоровчого 

призначення  в рівні цокольного поверху на 

території с. Крижанівка, Лиманського району, 

Одеської області» (кадастровий номер земельної 

ділянки: 5122783200:02:001:2807)». 

4400000,00 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                           Л.Л. Бондаренко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

П’ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«14» квітня 2020 року                                                                                     № 1154-

VIІ 

 

 «Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2020 

рік» 

 

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

самоврядування в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, 

Крижанівська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення п’ятдесят другої сесії Крижанівської сільської 

ради  № 1063-VІІ від 24.12.2019 року «Про бюджет Крижанівської сільської 

ради на 2020 рік» 

2. Викласти в новій редакції додаток 3, 4, 5, 6 до рішення. 

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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1155 -VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянці України Лефлер Надії Василівні для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Ярошевської, 56а. 

 

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 громадянки України Лефлер Надії Василівни 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) громадянці 

України Лефлер Надії Василівні для будівництва і обслуговування жилого 

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

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

Крижанівка, вул. Ярошевської, 56а. 

2. Передати громадянці України Лефлер Надії Василівні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,0575 га за адресою: Одеська 

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

Ярошевської, 56а, кадастровий номер: 5122783200:02:001:2966. 

3. Зобов’язати громадянку України Лефлер Надію Василівну 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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1156 -VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянину України Потароченку Юрію Миколайовичу для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски,  

пров. Молодіжний, 9в. 

 

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 Потароченка Юрія Миколайовича 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 Потароченку Юрію Миколайовичу для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

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

Ліски, пров. Молодіжний, 9в. 

2. Передати громадянину України Потароченку Юрію Миколайовичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0657 га за 

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

Ліски, пров. Молодіжний, 9в, кадастровий номер: 5122783200:01:001:0087. 

3. Зобов’язати громадянина України Потароченка Юрія Миколайовича 

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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1157-VII 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД», цільове 

призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови»  

(вид використання: для будівництва житлових будинків і споруд для їх 

обслуговування) на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури»  

(вид використання: для будівництва, обслуговування та експлуатації 

об'єктів багатоквартирної житлової та громадської забудови), 

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

Крижанівка, вул. Бочарова генерала, 68. 

  

Розглянувши клопотання директора ТОВ «АСПІС-БІЛД» Міщенко Р.В. 

щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється, 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД», цільове призначення якої з «для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови» (вид 

використання: для будівництва житлових будинків і споруд для їх 

обслуговування) на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури» (вид використання: для будівництва, обслуговування та 

експлуатації об'єктів багатоквартирної житлової та громадської забудови), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 

вул. Бочарова генерала, 68. 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,1186 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2609, яка належить на праві 

власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«АСПІС-БІЛД», цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови» (вид використання: для 

будівництва житлових будинків і споруд для їх обслуговування) на «для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (вид 

використання: для будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів 

багатоквартирної житлової та громадської забудови), розташованої за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Бочарова генерала, 68. 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-

БІЛД» 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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1158-VII 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД», цільове 

призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги»  

(вид використання: для будівництва та обслуговування об'єктів соціально-

культурного призначення (охорони здоров'я-поліклініки)  

на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури»  

(вид використання: для будівництва, обслуговування та експлуатації 

об'єктів багатоквартирної житлової та громадської забудови), 

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

Крижанівка, масив 41 діл. 603 (у.н.4) 

  

Розглянувши клопотання директора ТОВ «АСПІС-БІЛД» Міщенко Р.В. 

щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється, 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД», цільове призначення якої змінюється з 

«для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та 

соціальної допомоги» (вид використання: для будівництва та обслуговування 

об'єктів соціально-культурного призначення (охорони здоров'я-поліклініки) на 

«для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (вид 

використання: для будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів 

багатоквартирної житлової та громадської забудови), розташованої за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, масив 41 діл. 603 (у.н.4). 

 

 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

1,0466 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:0392, яка належить на праві 

власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«АСПІС-БІЛД», цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги» 

(вид використання: для будівництва та обслуговування об'єктів соціально-

культурного призначення (охорони здоров'я-поліклініки) на «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури» (вид використання: для будівництва, 

обслуговування та експлуатації об'єктів багатоквартирної житлової та 

громадської забудови), розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Крижанівка, масив 41 діл. 601 (у.н.4). 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-

БІЛД» 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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1159-VII 

 

Про затвердження переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2020 

році, під об'єктами нерухомого майна на території Крижанівської сільської 

ради (в межах с. Крижанівка),та надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

Розглянувши заяву громадянина України Сарафанова Євгена 

Володимировича щодо проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки загальною площею 0,0061 га, під об'єктом нерухомого майна, яке є 

власністю гр. Сарафанова Є.В. за адресою: вул. Морська, 2а, с. Крижанівка, 

Лиманського району, Одеської області, кадастровий номер 

5122783200:02:001:0196, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. ст. 127, 128, 134 Земельного Кодексу України, 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити перелік земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, які підлягають продажу у 2020 році, під об'єктами нерухомого 

майна на території Крижанівської сільської ради (в межах с. Крижанівка) 

(перелік додається).   

2. Замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

загальною площею 0,0061 га, під об’єктом нерухомого майна, яке є власністю 

гр. Сарафанова Євгена Володимировича за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Морська, 2а, кадастровий номер 

5122783200:02:001:0196. 

3. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. від імені ради укласти договір 

на проведення експертної грошової оцінки вказаної земельної ділянки з 

суб'єктом оціночної діяльності у встановленому законом порядку. 

4. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. від імені ради укласти                        

з гр. Сарафановим Євгеном Володимировичем договір про оплату авансового 

внеску у рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

5. Попередити гр. Сарафанова Євгена Володимировича, що згідно з 

вимогами ст. 128 Земельного Кодексу України у разі відмови покупця від 



укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску 

не повертається.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до рішення п'ятдесят сьомої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1159-VII від 14 квітня 2020 року  

 

П Е Р Е Л І К  

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

які підлягають продажу у 2020 році  під  об'єктами нерухомого майна.  

 

 

Секретар сільської ради                                                     Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Покупець 
Місцезнаходження 

земельної ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки 

Основне цільове 

використання земельної 

ділянки 

1. 

гр. 

Сарафанов 

Є.В. 

с. Крижанівка  

вул. Морська, 2а 

 кадастровий номер 

5122783200:02:001:0196 

0,0061 га 

Для будівництва та 

обслуговування об'єктів торгівлі 

(для розміщення торгівельного 

павільйону «Малахіт») 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1160-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 п'ятдесят сьомої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1160-VII від 14 квітня 2020 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 

Орієнто

вна 

площа 

земельн

ої 

ділянки 

Цільове 

призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

1. 

Крижанівсь

ка сільська 

рада 

 

Чуркін М.Х. 
0,0174 

га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: в клопотанні 

відсутні графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки. 

2. 

Крижанівсь

ка сільська 

рада 

 

Д'яченко А.М. 
0,09-

0,10 га 

Для індивідуального 

дачного будівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: невідповідність 

місця розташування земельної ділянки, 

відповідно до Генерального плану сщ. 

Ліски поєднаного з детальним планом 

території сщ. Ліски. 

3. 

Крижанівсь

ка сільська 

рада 

 

Д'яченко А.М. 0,12 га 
Для ведення 

садівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: невідповідність 

місця розташування земельної ділянки, 

відповідно до Генерального плану сщ. 

Ліски поєднаного з детальним планом 

території сщ. Ліски. 

4. 

Крижанівсь

ка сільська 

рада 

 

Груценко Ю.І. 0,12 га 
Для ведення 

садівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: невідповідність 

місця розташування земельної ділянки, 

відповідно до Генерального плану сщ. 

Ліски поєднаного з детальним планом 

території сщ. Ліски. 



5. 

Крижанівсь

ка сільська 

рада 

 

Груценко Ю.І. 
0,09-

0,10 га 

Для індивідуального 

дачного будівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: невідповідність 

місця розташування земельної ділянки, 

відповідно до Генерального плану сщ. 

Ліски поєднаного з детальним планом 

території сщ. Ліски. 

6. 

Крижанівсь

ка сільська 

рада 

 

Вузіян Н.І. 0,12 
 Для ведення 

садівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: невідповідність 

місця розташування земельної ділянки, 

відповідно до Генерального плану сщ. 

Ліски поєднаного з детальним планом 

території сщ. Ліски. 

7. 

Крижанівсь

ка сільська 

рада 

 

Вузіян Н.І. 0,10 
Для індивідуального 

дачного будівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: невідповідність 

місця розташування земельної ділянки, 

відповідно до Генерального плану сщ. 

Ліски поєднаного з детальним планом 

території сщ. Ліски. 

 

Секретар сільської ради                                                         Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1161-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності громадянці Руденок Оксані 

Олександрівні, цільове призначення якої змінюється з  В.02.07. - для іншої 

житлової забудови «Під будівництво житлового масиву «Хуторок» та 

об'єктів соціально-культурного призначення» на «для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

Лиманський район,  

Крижанівська сільська рада, у.н. 26. 

 

 Розглянувши заяву громадянки України Руденок Оксани Олександрівни 

щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється, розроблений ПП «УКРГЕОЕКСПЕРТ» 

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 Руденок Оксані Олександрівні, цільове 

призначення якої змінюється з  В.02.07. - для іншої житлової забудови «Під 

будівництво житлового масиву «Хуторок» та об'єктів соціально-культурного 

призначення» на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, у.н. 

26. 



2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,100 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:1074, яка належить на праві 

власності громадянці Руденок Оксані Олександрівні, цільове призначення якої 

змінюється з  В.02.07. - для іншої житлової забудови «Під будівництво 

житлового масиву «Хуторок» та об'єктів соціально-культурного призначення» 

на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

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

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, у.н. 26. 

3. Громадянці Руденок Оксані Олександрівні 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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1162-VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянці України Коржовій Надії Михайлівні 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, 15А. 

 

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 громадянки України Коржової Надії Михайлівни 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) громадянці 

України Коржовій Надії Михайлівні 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, 15А. 

2. Передати громадянці України Коржовій Надії Михайлівні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,0331 га за адресою: Одеська 

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

Рибача, 15А, кадастровий номер: 5122783200:02:001:2972. 

3. Зобов’язати громадянку України Коржову Надію Михайлівну 

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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1163-VII 
 

Про внесення змін в рішення сорок дев'ятої сесії від 12 листопада 2019 року 

за № 1051-VII. 

 

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. Внести зміни та викласти в такій редакції: 

« 1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки громадянину України Леличенко Костянтину Васильовичу в 

оренду орієнтовною площею 0,010 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

будівництва індивідуального гаражу, розташованого 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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1164-VII 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

РАЙОННОМУ РИБОЛОВЕЦЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ-

ОДЕСЬКИЙ РАЙРИБКООП для експлуатації та обслуговування магазину 

№1, за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 

Ветеранів, 58. 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА» Земляної Т.В. та подані матеріали, керуючись ст. 

ст. 12, 92, 122, 126, 186 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.   Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

РИБОЛОВЕЦЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ-ОДЕСЬКИЙ 

РАЙРИБКООП для експлуатації та обслуговування магазину №1, загальною 

площею 0,0357 га, за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, вул. Ветеранів, 58, кадастровий номер 5122783200:02:001:2984. 

2. РАЙОННОМУ РИБОЛОВЕЦЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ-

ОДЕСЬКИЙ РАЙРИБКООП оформити право користування на земельну 

ділянку в порядку передбаченому ст. 126 Земельного кодексу України. 

3.    Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському районі 

внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  



4.      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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1165-VII 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

РАЙОННОМУ РИБОЛОВЕЦЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ-

ОДЕСЬКИЙ РАЙРИБКООП для експлуатації та обслуговування магазину 

№1, за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 

Миколаївська, 7. 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА» Земляної Т.В. та подані матеріали, керуючись ст. 

ст. 12, 92, 122, 126, 186 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.       Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

РИБОЛОВЕЦЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ-ОДЕСЬКИЙ 

РАЙРИБКООП для експлуатації та обслуговування магазину №1, загальною 



площею 0,0695 га, за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, вул. Миколаївська, 7, кадастровий номер 5122783200:02:001:2983. 

2. РАЙОННОМУ РИБОЛОВЕЦЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ-

ОДЕСЬКИЙ РАЙРИБКООП оформити право користування на земельну 

ділянку в порядку передбаченому ст. 126 Земельного кодексу України. 

3.    Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському районі 

внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

4.     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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1166-VII 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

РАЙОННОМУ РИБОЛОВЕЦЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ-

ОДЕСЬКИЙ РАЙРИБКООП для експлуатації та обслуговування магазину 

№1, за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 

Ветеранів, 8б. 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА» Земляної Т.В. та подані матеріали, керуючись ст. 



ст. 12, 92, 122, 126, 186 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

РИБОЛОВЕЦЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ-ОДЕСЬКИЙ 

РАЙРИБКООП для експлуатації та обслуговування магазину №1, загальною 

площею 0,0334 га, за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, вул. Ветеранів, 8б, кадастровий номер 5122783200:02:001:2982. 

2. РАЙОННОМУ РИБОЛОВЕЦЬКОМУ СПОЖИВЧОМУ ТОВАРИСТВУ-

ОДЕСЬКИЙ РАЙРИБКООП оформити право користування на земельну 

ділянку в порядку передбаченому ст. 126 Земельного кодексу України. 

3. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському районі 

внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

4. 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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1167-VII 

 



Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Товариству з обмеженою відповідальністю 

«НОВА КРИЖАНІВКА» в оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

розміщення, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

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

розташованих за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

Розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «НОВА КРИЖАНІВКА» Печерянського В.С., 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 «НОВА 

КРИЖАНІВКА» в оренду орієнтовною площею 0,34 га терміном на 15 

(п'ятнадцять) років для розміщення, обслуговування та ремонту об'єктів 

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

дорожнього господарства із земель комунальної власності, які перебувають в 

запасі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «НОВА 

КРИЖАНІВКА» в оренду орієнтовною площею 0,045 га терміном на 15 

(п'ятнадцять) років для розміщення, обслуговування та ремонту об'єктів 

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

дорожнього господарства із земель комунальної власності, які перебувають в 

запасі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

3. Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та 

подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством 

порядку. 

4. 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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1168-VII 

 

Про затвердження звіту про експерту грошову оцінку земельної ділянки 

кадастровий номер 5122783200:02:002:0050 та продаж даної  земельної 

ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

 

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

та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер – 

5122783200:02:002:0050, за адресою: Одеська область, Лиманський район, на 

території Крижанівської сільської ради, с. Крижанівка, виготовлений ТОВ 

«ЗЕМАГРОСЕРВІС» та позитивну рецензію виготовлений ТОВ «ІМПЕРІАЛ – 

777» від 30.03.2020 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», постанова КМУ від 22.04.2009 року №381 «Про затвердження порядку 

здійснення розрахунків з розстрочення платежу за придбання земельної ділянки 

державної та комунальної власності», 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 5122783200:02:002:0050 

Товариству з обмеженою відповідальністю УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для 

експлуатації та обслуговування ринку, розташованої за адресою: Одеська 

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

Крижанівка. 



2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, що розташована за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської 

сільської ради, село Крижанівка, (кадастровий номер – 

5122783200:02:002:0050) у розмірі 4 726 010 грн. (чотири мільйони сімсот 

двадцять шість тисяч десять гривень). 

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

область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради,                    

село Крижанівка, (кадастровий номер – 5122783200:02:002:0050) на 

неконкурентних засадах на підставі абзацу 2 частини 2 статті 134 Земельного 

кодексу України Товариству з обмеженою відповідальністю 

«УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, вид використання: для експлуатації та обслуговування ринку, на якій 

розташований об'єкт нерухомого майна, що належить Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД на праві приватної 

власності. 

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, (кадастровий номер – 5122783200:02:002:0050). 

5. Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» 

ЛТД 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, 

(кадастровий номер – 5122783200:02:002:0050), за ціною 4 726 010 грн чотири 

мільйони сімсот двадцять шість тисяч десять гривень) із розрахунку 200,45 грн. 

(двісті гривень 45 копійок)  за 1м² (один метр квадратний).  

6. Встановити розстрочку платежу на 12 місяців за земельну ділянку 

площею 2,3577 га, кадастровий номер 5122783200:02:002:0050, за умови сплати 

ТОВ «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД протягом 30 календарних днів після 

нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 50 (п'ятдесят) відсотків 

частини суми викупу. 

7. Оплата за викуп земельної ділянки з кадастровим номером 

5122783200:02:002:0050 сплачується Покупцем в безготівковому порядку, 

шляхом перерахування (переказу) коштів на банківський рахунок за такими 

реквізитами: 

Крижанівська сільська рада  

Отримувач: УК у Лиман.р-ні/с. Крижанівка/33010100,  

код ЄДРПОУ 37984056 

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП),  

МФО 899998 



р/р UA618999980314131941000015283 

8. Після набуття права власності Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД  на земельну ділянку за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка (кадастровий 

номер – 5122783200:02:002:0050) зобов’язати її сумлінно виконувати обов’язки 

власника земельних ділянок згідно Земельного Кодексу України.  

9. Після набуття права власності Товариству з обмеженою 

відповідальністю «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД  на земельну ділянку за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка (кадастровий 

номер – 5122783200:02:002:0050) припинити право постійного користування, 

шляхом зняття реєстрації іншого речового права. 

10. 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 

 

П'ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

14 квітня 2020 року                                                                  № 1169-VII 
 

Про розгляд заяви громадянина Мороза Валерія Миколайовича щодо 

надання дозволу на розробку проекту технічної документації із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Сонячна, 31. 

 

Розглянувши заяву громадянина України Мороза Валерія Миколайовича та 

подані матеріали щодо надання дозволу на розробку проекту технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), Крижанівська сільська рада приходить до 

висновку про відмову у задоволенні заяви, з підстав відсутності згоди інших 

співвласників житлового будинку, керуючись ст. ст. 12, 40, 89, 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. Відмовити громадянину Морозу Валерію Миколайовичу у наданні 

дозволу на розробку проекту технічної документації із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що 

розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 

вул. Сонячна, 31. 

2. 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 

 

 



 
 
 

 


