
 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

24 липня 2020 року                                                                  № 1214-VII 

 

 

 

Про затвердження Програми з вилову безпритульних тварин на території  

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 

Крижанівської сільської ради на 2020 роки 

 

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

Крижанівська сільська рада  

   

                                                В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму  з вилову безпритульних тварин на території  

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2020 

роки (додаток №1). 

2. 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.) 
 

 

 

 

 

Т.в.о сільського голови Л.Л.Бондаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1 до рішення 61 сесії 

Крижанівської сільської ради VII скликання   

№ 1214-УІІ від  24.07.2020 року 

 

Програма з вилову безпритульних тварин на території   

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 

2020 рік 

Мета Програми 

Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин на 

території Крижанівської сільської ради гуманними методами, що задовольнять 

як захисників тварин, так і їхніх супротивників. 

Основним завданням Програми є: 

Проведення стерилізації безпритульних тварин з поверненням їх до ареалу 

попереднього проживання; 

Виконавці Програми 

Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради. 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а 

також інших джерел – коштів інвесторів. 

Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису 

витрат Програми . 

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми 

Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:  

1) Вилов і транспортування безпритульних тварин. 

2) Проведення стерилізації та повернення їх до середовища проживання. 

3) Евтаназія, знешкодження та утилізація трупів тварин (відповідно до ст. 

Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»). 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми допоможе скоротити численність безпритульних тварин 

на території Крижанівської сільської ради. 

 

 

 Секретар ради Л.Л.Бондаренко 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

24 липня 2020 року                                                                  № 1215-VII 

 

Про надання згоди на прийняття до земель комунальної власності 

територіальної громади Крижанівської сільської ради земельних 

ділянок. 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Д.С.К.» Дондова Сергія 

Костянтиновича щодо добровільної  передачі права власності на земельні 

ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:1505, 

5122783200:01:002:1156 та подані матеріали, керуючись ст. ст. 12, 142, 

Земельного кодексу України,  ст. 347 Цивільного 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 згоду на прийняття до земель комунальної власності 

територіальної громади Крижанівської сільської ради земельної ділянки 

загальною площею 0,2274 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:1505, яка 

розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка, масив №41, діл 604 (у.н.5). 

2. Надати згоду на прийняття до земель комунальної власності 

територіальної громади Крижанівської сільської ради земельної ділянки 

загальною площею 0,2054 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:1156, яка 

розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка, масив №41, діл 605 (у.н.2). 

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «Д.С.К.» укласти з  

Крижанівською сільською радою договір про передачу права власності на 

земельну ділянку площею 0,2274 га, кадастровий номер 

5122783200:01:002:1505. 

4.  Товариству з обмеженою відповідальністю «Д.С.К.» укласти з  

Крижанівською сільською радою договір про передачу права власності на 

земельну ділянку площею 0,2054 га, кадастровий номер 

5122783200:01:002:1156. 

 

 

 

 



 

5. Після державної реєстрації права власності використовувати земельні 

ділянки у відповідності до чинної містобудівної документації. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

природи (Дерік Г.Н.). 

В.о. сільського голови                                                 Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

24 липня 2020 року                                                                  № 1216-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

організації та встановлення меж території земель водного фонду та 

водоохоронної зони Чорного моря на території села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, ст. 12, 58, 60 Земельного кодексу України, Порядком визначення 

розмірів і меж водоохонних зон та режиму ведення господарської діяльності в 

них, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 

№486, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА : 

 1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо організації 

та встановлення меж території земель водного фонду та водоохоронної зони 

Чорного моря на території села Крижанівка Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області. 

 2. Замовити розроблення відповідного проекту землеустрою щодо 

організації та встановлення меж території земель водного фонду та 

водоохоронної зони Чорного моря на території села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області. 

3. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.). 

 

В.о. сільського голови                                                 Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

24 липня 2020 року                                                                  № 1217-VII 

Про затвердження звіту про експерту грошову оцінку земельної 

ділянки кадастровий номер 5122783200:02:001:0196 та продаж даної  

земельної ділянки гр. Сарафанову Євгену Володимировичу. 

 

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

та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер 
– 5122783200:02:001:0196, яка розташована за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради, с. 

Крижанівка, вул. Морська, 2а, виготовлений ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» та 

позитивну рецензію виготовлену ТОВ «ІМПЕРІАЛ – 777» від 21.07.2020 
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», 
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 

5122783200:02:001:0196, гр. Сарафанову Євгену Володимировичу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для 
розміщення торгівельного павільйону «Малахіт», розташованої за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської 

ради, село Крижанівка, вулиця Морська, 2а. 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, що розташована за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської 

сільської ради, село Крижанівка, вулиця Морська, 2а (кадастровий номер – 

5122783200:02:001:0196) у розмірі 18 674 грн. (вісімнадцять тисяч шістсот 

сімдесят чотири гривні). 
3. Продати земельну ділянку, що розташована за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради,                    

село Крижанівка, вулиця Морська, 2а, площею 0,0061 га, (кадастровий 
номер – 5122783200:02:001:0196) на неконкурентних засадах на підставі 

абзацу 2 частини 2 статті 134 Земельного кодексу України гр. Сарафанову  



Євгену Володимировичу для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, вид використання: для розміщення торгівельного павільйону 

«Малахіт». 
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 Морська, 2а (кадастровий номер – 
5122783200:02:001:0196). 

5. Гр. Сарафанову Євгену Володимировичу 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 Морська, 2а, 

(кадастровий номер – 5122783200:02:001:0196), за ціною 18 674 грн. 

(вісімнадцять тисяч шістсот сімдесят чотири гривні) із розрахунку 306,13 
грн. (триста шість гривень 13 копійок)  за 1м² (один метр квадратний).  

6. Після набуття права власності гр. Сарафановим Євгеном 

Володимировичем на земельну ділянку за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, село Крижанівка, вул. Морська, 2а, (кадастровий номер 

– 5122783200:02:001:0196) 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.). 

 
 

В.о. сільського голови                                                 Л.Л. Бондаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

24 липня 2020 року                                                                  № 1218-VII 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ в довгострокову 

оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,0893 га  для 

розташування та обслуговування об'єкту нерухомого майна-мийки 

автомобілів, за адресою: Одеська область,  Лиманський район,  

с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3А. 

 

Розглянувши заяву директора фірми «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ 

та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову 

оренду, розроблений ПП«УКРГЕОЕКСПЕРТ» 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 Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ в довгострокову оренду 

терміном на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,0893 га  для розташування та 

обслуговування об'єкту нерухомого майна-мийки автомобілів, за адресою: 

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

2. Передати Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ в довгострокову 

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

площею 0,0893 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0907, для 

розташування та обслуговування об'єкту нерухомого майна-мийки 

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

Крижанівка, вул. Миколаїська, 3А. 

3. Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ укласти з Крижанівською 

сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська 

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

4. Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ зареєструвати договір 

оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати Фірму «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ 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.). 

 

 

В.о. сільського голови                                                 Л.Л. Бондаренко 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

24 липня 2020 року                                                                  № 1219-VII 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки фізичній особі-підприємцю Василенко Олексію Олексійовичу 

в довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років площею 

0,1661га  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 фізичної особи-підприємця Василенко Олексія 

Олексійовича та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду, розроблений ТОВ «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 фізичній особі-підприємцю Василенко Олексію Олексійовичу в 

довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років загальною площею 

0,1661 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 фізичній особі-підприємцю Василенко Олексію 

Олексійовичу в довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років 

земельну ділянку, загальною площею 0,1661 га, кадастровий номер 

5122783200:02:001:0911, 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. Фізичній особі-підприємцю Василенко Олексію Олексійовичу 

укласти з Крижанівською сільською радою договір оренди земельної 



ділянки за адресою: Одеська область,  Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка. 

4. Фізичній особі-підприємцю Василенко Олексію Олексійовичу 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної 

реєстрації.   

5. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Василенко Олексія 

Олексійовича 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.). 

 
 

В.о. сільського голови                                                 Л.Л. Бондаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

24 липня 2020 року                                                                  № 1220-VII 
 

Про передачу в оперативне управління КП «Надія» завершеного 

будівництвом об’єкту «Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя 

Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського 

району Одеської області» 

  

       Розглянувши клопотання директора КП «Надія» від 22.07.2020,  з метою 

належної експлуатації та обслуговування завершеного будівництвом об’єкту 

«Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. 

Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області», на підставі 

ст.ст. 78, 137 Господарського кодексу України, ст.ст. 25, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада                         

 

                                                         В И Р І Ш И Л А:  

1. Передати в оперативне управління КП «Надія» завершений будівництвом 

об’єкт «Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі 

вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області».  

 

2. Передати КП «Надія» всю документацію, яка стосується будівництва об’єкту 

«Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. 

Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області», а саме: 

проектно-кошторисну документацію, договори з додатками, виконавчу 

документацію, журнали, акти виконаних робіт тощо.  

 

3. Зобов’язати  головного бухгалтера та інших відповідальних осіб 

Крижанівської сільської ради передати КП «Надія» зазначену в п.2 цього 

рішення документацію.  

 

4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію з 

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

медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді та 

спорту(Клюкас О.П.).  

 

 Т.в.о. сільського голови Л.Л.Бондаренко 
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