
 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«31» серпня 2020 року                                                                               № 1227-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 підтримки комунального підприємства «Надія» Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2020 рік (Додаток 1). 

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 63 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1227-VІІ від 31.08.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства «Надія» 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2020 рік 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Сума в грн. 

для 

реалізації 

заходів 

Дотація КП «Надія» на заробітну плату та нарахування на 

заробітну плату. 
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9836820,00 

Дотація КП «Надія» на придбання виробничого 

інвентарю та матеріалів.  

Дотація на придбання паливно-мастильних матеріалів 

Дотація на придбання предметів, матеріалів та виконання 

робіт (надання послуг) з обслуговування та ремонту 

мереж водопостачання та водовідведення в с. Крижанівка 

та с. Ліски. 

Дотація на придбання матеріалів та виконання робіт 

(надання послуг) з обслуговування та ремонту мереж 

вуличного освітлення в с. Крижанівка та с. Ліски. 

Дотація на відшкодування втрат сільськогосподарського 

та лісогосподарського виробництва 

Поточний ремонт та обслуговування відеоспостереження 

Дотація  КП «Надія» на потреби на виконання робіт 

(надання послуг) по очищенню автомобільних та 

пішохідних доріг від снігу та посипання піском на 2020 

рік 

Дотація на обслуговування будівлі сільської ради 

Дотація КП «Надія» на сплату орендної плати та 

земельного податку за земельні ділянки 

Дотація КП "Надія" на ремонт автомобілів 

Дотація КП «Надія» на транспортні послуги з вивезення 

негабаритного сміття 

Дотація для сплати податку на прибуток 

Дотація на придбання та встановлення огорожі по вул. 

Приморська в с. Крижанівка (балясини, балюстради, 

перила, стовпи, тощо) 

Дотація на реконструкцію сцени в парку «Чорноморець» 

за адресою Одеська область, Лиманський р-н, с. 

Крижанівка, вул. Ветеранів, 24  

Дотація на боротьбу з амброзією 

Дотація на охорону узбережжя с. Крижанівка 

Дотація на будівництво баскетбольного майданчика з 

роздягальнею за адресою провулок Шкільний, 1 с. 

Крижанівка, Лиманського району Одеської області 

Дотація на придбання контейнерів для сміття 



Дотація на придбання зелених насаджень 

Дотація на оплату послуг з охорони узбережжя 

Дотація на отримання технічних умов для реконструкції 

сцени 

Дотація на оплату послуг на поховання померлих на 

території Крижанівської сільської ради  невстановлених 

осіб 

Дотація на придбання і встановлення дорожніх знаків та 

дзеркал 

Дотація КП "Надія" на придбання та встановлення 

огорожі в районі вулиці Софіївська с. Крижанівка 

Лиманського раойну Одеської області 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«31» серпня 2020 року                                                                                       № 1228-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», за рахунок доходів спеціального фонду бюджету (КДБ 24170000 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту) 

у загальній сумі збільшити видатки бюджету на 200000,00 грн., в тому числі: 

- За рахунок доходів спеціального фонду (КДБ 24170000 Надходження коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту) – 200000,00 грн  

2. Внести зміни до обсягу доходів спеціального фонду бюджету (КДБ 

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту), збільшити їх у загальній сумі на 200000,00 грн. 

3. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2020 рік у загальній сумі - 

200000,00 грн., у тому числі до обсягу видатків спеціального фонду бюджету 

(бюджет розвитку) - 200000,00 грн. 

4. Викласти в новій редакції додаток 1, 3, 6 до рішення. 

5. 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 

 
 



грн.

усього
у тому числі 

бюджет 

1 0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної  ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

Програма Інформаційного, матеріально-технічного та 

інженерного забезпечення виконавчих органів та будівлі 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 

області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
673000,00 673000,00 0,00 0,00

2 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Про затвердження Програми розроблення стратегічного 

плану розвитку Фонтанської об’єднаної територіально 

громади на 2020 рік

№ 1175-VII від 

28.05.2020 року
48000,00 48000,00

3 0113242 3242 1090
Iншi заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
1490000,00 1490000,00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
№ 582-VII від 22.12.2017 

року
80000,00 80000,00

0113112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх 

соціального захисту

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
0,00 0,00

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 

з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
0,00 0,00

5 0114060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

Програма підтримки сільського будинку культури 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 роки

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
450000,00 250000,00 200000,00 200000,00

6 0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма організації та проведення культурних заходів на 

2020 рік

№ 1101-VII від 

14.02.2020 року
200000,00 200000,00

7 0115062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортивну діяльність в регіоні

Програма підтримки комунального підприємства 

"Спортивний клуб «Крижанівський» території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018-

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
938256,00 938256,00

8 0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

 Програма будівництва та капітального ремонту мереж 

водопроводу на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
1849000,00 1849000,00 1849000,00

9 0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

 Програма будівництва мереж водовідведення на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 

області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
4539000,00 4539000,00 4539000,00

10 0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

Програма підтримки комунального підприємства «Надія» 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
9836820,00 8036820,00 1800000,00 1800000,00

11 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма виконання робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2018-2020 роки

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
16135000,00 900000,00 15235000,00 15235000,00

12 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма ремонту та будівництва вуличного освітлення на 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2018-2020 роки

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
1500000,00 1500000,00 1500000,00

Додаток 6

до рішення 63 сесії Крижанівської сільської ради 

№ 1228-VІІ від 31.08.2020

Найменування головного розпорядника, 

відповідального виконавця, бюджетної програми 

або напряму видатків згідно з типовою 

Розподіл витрат бюджету Крижанівської сільської ради на реалізацію місцевих програм у 2020 році

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього

4

Найменування місцевої програми№ з/п

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

КПКВКМБ КФКВКБ

Програма підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської 

ради Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік

Код 

ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

1



13 0116082 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства

Програма забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування житлом на території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-

2020 роки

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
300000,00 300000,00 300000,00

14
Програма використання земель на території Крижанівської 

сільської ради на 2020 рік

№ 1101-VII від 

14.02.2020 року
548000,00 548000,00 0,00

15

Програма фінансування заходів з відчуження (продажу) 

земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності 

територіальної громади на території села Крижанівка та 

селища Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського 

району  Одеської області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
200000,00 200000,00 200000,00

0116013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства
2000000,00 2000000,00 2000000,00

0117220 7220 0432 Газифікація населених пунктів 800000,00 800000,00 800000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1100000,00 1100000,00 1100000,00

0119750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів
4400000,00 4400000,00 4400000,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної  ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

760000,00 560000,00 200000,00 200000,00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 200000,00 200000,00 200000,00

18 0117461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма ремонту та будівництва дорожнього покриття 

(доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
13377675,00 13377675,00 13377675,00

19 0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма встановлення вуличного відеоспостереження 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на на 2018-2020 роки

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
300000,00 100000,00 200000,00 200000,00

20 0118311 8311 0511
Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів

Програма захисту узбережжя території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018-

№ 582-VII від 22.12.2017 

року
200000,00 200000,00

21 0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма надання фінансової допомоги Комунальній 

Установі "Лиманська Центральна Районна Лікарня" та КНП 

ЦПМСД Лиманського району Одеської області на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (Covid-19) на 2020 рік

№ 1140-VII від 

18.03.2020 року
150000,00 150000,00

22 0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма підтримки Лиманського ВП ГУНП в Одеській 

області на 2020 рік

№ 1101-VII від 

14.02.2020 року
100000,00 100000,00

23 0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програми шефської допомоги військовим частинам 

Збройних Сил України, які розташовані на території 

Лиманського району Одеської області на 2020 рік

№ 1152-VII від 

18.03.2020 року
100000,00 100000,00

24 0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Програма реконструкції будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ 

І-ІІІ степенів – ліцею ДНЗ на території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2020 

№ 1179-VII від 

22.06.2020 року
500000,00 500000,00 500000,00

25 0116090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального 

господарства

Програма допомоги Об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків на території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2020 

рік

№ 1209-VIІ від 

22.06.2020 року
640000,00 640000,00 640000,00

0119720 9720 0180
Субвенція з місцевого бюджету на виконання 

інвестиційних проектів
160000,00 160000,00 160000,00

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 30000,00 30000,00

27 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

 Програма з вилову безпритульних тварин на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2020 рік

№ 1214-VIІ від 

24.07.2020 року
50000,00 50000,00

Усього 63654751,00 13906076,00 49748675,00 49200675,00

Л.Л. БондаренкоСекретар сільської ради                                                                                                             

26

17

 

0421 Здійснення заходів із землеустрою

№1101-VII від 

14.02.2020 року

16

0117130 7130

№ 582-VII від 22.12.2017 

року

Програма будівництва дитячого садка Крижанівської 

сільскої ради Лиманського району Одеської області на 2018-

2020 роки

№ 1225-VIІ від 

07.08.2020 року

Програма підтримки амбулаторії села Крижанівка 

Лиманського району Одеської області на 2020 рік

Програма інформатизації Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області та її виконавчих 

органів на 2020 рік

2



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1229-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 заяви директора Фірми «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді 

Товариства з обмеженою відповідальністю Грека О.В. щодо проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок загальною площею 0,0893 

га та 0,5232 га, під об’єктами нерухомого майна, які є власністю Фірми 

«ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю, 

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

Миколаївська, 3А, кадастровий номер 5122783200:02:001:0907 та за 

адресою: вул. Миколаївська, 3, кадастровий номер 

5122783200:02:001:0906,  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 0,0893 га, під об’єктом нерухомого майна, яке 

є власністю Фірми «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з обмеженою 

відповідальністю, за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Миколаївська, 3А, кадастровий номер 

5122783200:02:001:0907. 

3. Замовити проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки загальною площею 0,5232 га, під об’єктом нерухомого майна, яке 

є власністю Фірми «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з обмеженою 

відповідальністю, за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 



Крижанівка, вул. Миколаївська, 3, кадастровий номер 

5122783200:02:001:0906. 

 

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

договори на проведення експертної грошової оцінки вказаних земельних 

ділянках з суб'єктом оціночної діяльності у встановленому законом 

порядку. 

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

з Фірмою «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з обмеженою 

відповідальністю договір про оплату авансового внеску у рахунок оплати 

ціни земельної ділянки. 

6. Попередити Фірму «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з 

обмеженою відповідальністю, 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.  

7. 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 шістдесят третьої сесії 

сесії VII скликання 

№1229-УІІ від 31.08.2020 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. 

Фірма «ЖОВОЛІ 

ПЛЮС» у вигляді 

Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

с. Крижанівка вул. 

Миколаївська, 3А 

 кадастровий номер 

5122783200:02:001:0907 

0,0893 га 

Для розташування та 

обслуговування об'єкту 

нерухомого майна-мийки 

автомобілів 

2. 

Фірма «ЖОВОЛІ 

ПЛЮС» у вигляді 

Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

с. Крижанівка вул.  

Миколаївська, 3 

кадастровий номер 

5122783200:02:001:0906 

0,5232 га 

Для експлуатації та 

обслуговування об'єкту міні-

ринку «Крижанівський» 



 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1230-VII 

 

Про затвердження звіту про експерту грошову оцінку земельної 

ділянки кадастровий номер 5122783200:02:001:2907 та продаж даної  

земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Айрапетян Абраму 

Николевичу. 

 

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

та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий 

номер – 5122783200:02:001:2907, яка розташована за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради, с. 

Крижанівка, виготовлений ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» та позитивну 

рецензію виготовлену ТОВ «ІМПЕРІАЛ – 777» від 04.08.2020 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 

5122783200:02:001:2907, ділянки фізичній особі-підприємцю Айрапетян 

Абраму Николевичу за цільовим призначенням: для розміщення та 

експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства, вид використання: для будівництва та експлуатації об'єктів 

інженерно-транспортної інфраструктури, 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 – 

5122783200:02:001:2907) у розмірі 121 016 грн. (сто двадцять одна тисяча 

шістнадцять гривень). 



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

область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради,                    

село Крижанівка, площею 0,0746 га, (кадастровий номер – 

5122783200:02:001:2907) на неконкурентних засадах на підставі абзацу 2 

частини 2 статті 134 Земельного кодексу України фізичній особі-

підприємцю Айрапетян Абраму Николевичу за цільовим призначенням: 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього господарства, вид використання: для 

будівництва та експлуатації об'єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури 

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 – 5122783200:02:001:2907). 

5. Фізичній особі-підприємцю Айрапетян Абраму Николевичу 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 – 5122783200:02:001:2907), за ціною 121 016 грн. (сто двадцять одна 

тисяча шістнадцять гривень) із розрахунку 162,22 грн. (сто шістдесят дві 

гривні 22 копійки)  за 1м² (один метр квадратний).  

6. Після набуття права власності фізичній особі-підприємцю 

Айрапетян Абраму Николевичу на земельну ділянку за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, село Крижанівка (кадастровий номер – 

5122783200:02:001:2907) зобов’язати її сумлінно виконувати обов’язки 

власника земельних ділянок згідно Земельного Кодексу України.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин ті 

охорони природи  (Дерік Г.Н.). 

 
 

Сільський голова                                                            Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1231-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. 27. 

 

 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. 27. 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,100 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:1075, 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. 27. 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1232-VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянину України Парабіна Віталія Віталійовича для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Гонтаренко, 71. 

 

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 Парабіна Віталія 

Віталійовича 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 Парабіну Віталію Віталійовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Крижанівка, вул. Гонтаренко, 71. 

2. Передати громадянину України Парабіну Віталію Віталійовичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0348 га за 

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

Крижанівка, вул. Гонтаренко, 71, кадастровий номер: 

5122783200:02:001:0908. 

3. Зобов’язати громадянина України Парабіна Віталія Віталійовича 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1233-VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянці України Делинській Оксані Миколаївні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Гонтаренко, 69а. 

 

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 Делинської Оксани 

Миколаївни 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 Делинській Оксані Миколаївні для будівництва і обслуговування 

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

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

Крижанівка, вул. Гонтаренко, 69а. 

2. Передати громадянці України Делинській Оксані Миколаївні 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0430 га за 

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

Крижанівка, вул. Гонтаренко, 69а, кадастровий номер: 

5122783200:02:001:0915. 

3. Зобов’язати громадянку України Делинську Оксану Миколаївну 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1234-VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянину України Захарянц Георгію Семеновичу для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Миколаївська, 20. 

 

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 Захарянц Георгія 

Семеновича 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 Захарянц Георгію Семеновичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Крижанівка, вул. Миколаївська, 20. 

2. Передати громадянину України Захарянц Георгію Семеновичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0320 га за 

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

Крижанівка, вул. Миколаївська, 20, кадастровий номер: 

5122783200:02:001:2979. 

3. Зобов’язати громадянина України Захарянц Георгія Семеновича 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1235-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2», цільове призначення якої 

змінюється з «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)) на «В 02.03 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 

(вид використання: для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку),  

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район,  

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски,  

кадастровий номер 5122783200:01:002:2648. 

 

 Розглянувши клопотання керівника ТОВ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» 

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, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2», цільове призначення якої 

змінюється з «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)) на «В 02.03 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» (вид 

використання: для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку), розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 



2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,5235 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2648, яка належить на 

праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІСКИ 

ЖИТЛОБУД 2», цільове призначення якої змінюється з «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)) на «В 02.03 для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» (вид використання: для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1236-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою 

відповідальністю  «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2», цільове призначення якої 

змінюється з  «В.02.01 - для будівництва і обслуговування жилого 

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

використання: для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)) на «В 02.03 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 

(вид використання: для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район,  

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

кадастровий номер 5122783200:01:002:2146. 

 

 Розглянувши заяву керівника ТОВ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» 

Гашкової Л.М. 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, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2», цільове призначення якої 

змінюється з  «В.02.01 - для будівництва і обслуговування жилого 

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

використання: для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)) на «В 02.03 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» (вид 

використання: для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку), розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 



2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,1758 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2146, яка належить на 

праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІСКИ 

ЖИТЛОБУД 2», цільове призначення якої змінюється з  «В.02.01 - для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)) на «В 02.03 для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» (вид використання: для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1237-VII 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності ТОВ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 

2», цільове призначення якої змінюється з  «В.02.01 - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)) на «В 02.03 для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» (вид використання: для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район,  

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2649. 

 

 Розглянувши заяву керівника ТОВ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» 

Гашкової Л.М. 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, яка належить на праві власності ТОВ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2», 

цільове призначення якої змінюється з  «В.02.01 - для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)) на «В 02.03 для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» (вид використання: для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

 



2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,5470 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2649, яка належить на 

праві власності ТОВ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2», цільове призначення якої 

змінюється з  «В.02.01 - для будівництва і обслуговування жилого 

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

використання: для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)) на «В 02.03 для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку» (вид 

використання: для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку), розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

3. ТОВ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» 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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1238-VII 
 

Про визнання рішення Крижанівської сільської ради таким, що 

втратило чинність 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», розглянувши заяву гр. Бабенко Миколи Дмитровича,  

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Рішення п'ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради від 14 

лютого 2020 року за №1117- VII «Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину 

Бабенко Миколі Дмитровичу в оренду орієнтовною площею 0,01 га терміном 

на 15 (п'ятнадцять)  років для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів 

зв'язку та дорожнього господарства, розташованої за адресою: Одеська 

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

Приморська.», визнати таким, що втратило чинність. 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1239-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Бабенко Миколі Дмитровичу 

в оренду орієнтовною площею 0,01 га терміном на 15 (п'ятнадцять)  

років 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. Приморська. 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Бабенко Миколи 

Дмитровича та подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 

126, 134 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського 

району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки громадянину Бабенко Миколі Дмитровичу в оренду 

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

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1240-VII 
 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 

17.12.2014 року укладеного з гр. Скобленко Валентином 

Анатолійовичем, за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. Приморська, 2а/2. 

 

Розглянувши заяву громадянина України Скобленко Валентина 

Анатолійовича щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки 

від 17.12.2014 року, за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. Приморська, 2а/2, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:2533, керуючись ст. 31 Закону 

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

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

Україні»,  Крижанівська сільська Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

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

17.12.2014 року укладеного між Крижанівською сільською радою та 

громадянином України Скобленко Валентином Анатолійовичем, 

зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

номером 8513090 від 22.01.2015 року, яка знаходиться за адресою: Одеська 

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

вул. Приморська, 2а/2,  загальною площею 0,0053 га, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2533. 

2.  Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі 

внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1241-VII 
 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 

20.03.2017 року укладеного з гр. Овчар Дмитром Володимировичем 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, село Крижанівка, вул. Приморська, 2а/9. 

 

Розглянувши заяву громадянина України Овчар Дмитра 

Володимировича щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки 

від 20.03.2017 року, за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. Приморська, 2а/9, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:2711, керуючись ст. 31 Закону 

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

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

Україні»,  Крижанівська сільська Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

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

20.03.2017 року укладеного між Крижанівською сільською радою та 

громадянином України Овчар Дмитром Володимировичем, 

зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

номером 19730484 від 24.03.2017 року, яка знаходиться за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 

Крижанівка, вул. Приморська, 2а/9,  загальною площею 0,0064 га, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:2711. 

2.  Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі 

внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1242-VII 
 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 

20.03.2017 року укладеного з гр. Бабенко Юлією Валентинівною 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, село Крижанівка, вул. Приморська, 2а/13. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Бабенко Юлії Валентинівни 

щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки від 20.03.2017 

року, за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, село Крижанівка, вул. Приморська, 2а/13, кадастровий 

номер 5122783200:02:001:2732, керуючись ст. 31 Закону України «Про 

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

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

Крижанівська сільська Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

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

20.03.2017 року укладеного між Крижанівською сільською радою та 

громадянкою України Бабенко Юлією Валентинівною, зареєстрованого в 

державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером 19737108 

від 24.03.2017 року, яка знаходиться за адресою: Одеська область, 

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

Приморська, 2а/13,  загальною площею 0,0062 га, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2732. 

2.  Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі 

внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1243-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Скобленко Валентину 

Анатолійовичу у власність, кадастровий номер 5122783200:02:001:2533, 

площею 0,0053 га, для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

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

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

Крижанівка, вул. Приморська, 2а/2. 

 

Розглянувши заяву громадянина України Скобленко В.А. та подані 

матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 38, 40, 116, 121 Земельного кодексу України, 

п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Скобленко Валентину Анатолійовичу у 

власність, кадастровий номер 5122783200:02:001:2533, площею 0,0053 га, для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, які 

перебувають в користуванні на умовах оренди, за адресою: Одеська область, 

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

Приморська, 2а/2. 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1244-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Овчар  Дмитру 

Володимировичу у власність, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2711, площею 0,0064 га, для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Приморська, 2а/9. 

 

Розглянувши заяву громадянина України Овчар Д.В. та подані 

матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 38, 40, 116, 121 Земельного кодексу України, 

п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину Овчар  Дмитру Володимировичу у власність, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:2711, площею 0,0064 га, для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, які 

перебувають в користуванні на умовах оренди, за адресою: Одеська область, 

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

Приморська, 2а/9. 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1245-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бабенко Юлії Валентинівні у 

власність, кадастровий номер 5122783200:02:001:2732, площею 0,0062 га, 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

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

Приморська, 2а/13. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Бабенко Ю.В. та подані 

матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 38, 40, 116, 121 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 громадянці Бабенко Юлії Валентинівні у власність, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:2732, площею 0,0062 га, для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, які 

перебувають в користуванні на умовах оренди, за адресою: Одеська область, 

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

Приморська, 2а/13. 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1246-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 шістдесят третьої сесії 

сесії VII скликання 

№1246-УІІ від 31.08.2020 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 

Орієнтов

на площа 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

1. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Рекечинська Л.Ю. 0,12 га 
Для індивідуального 

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. 

2. 

Крижанівська 

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: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану сщ. Ліски поєднаного 

з детальним планом території сщ. Ліски. 

3. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Олійник А.В. 0,12 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Північна, 48. 
 

4. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Гунько Т.В. 
0,0981 

га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Паустовського, 25. 
 

5. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Чернецький А.М. 0,25 га 
Для індивідуального 

будівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

6. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Смольянінова О.В. 
0,0892 

га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

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. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Смольянінова О.В. 
0,0824 

га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

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. 

8. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Бугайчук Г.В. - 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд, для 

ведення садівництва, 

для індивідуального 

дачного будівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

 

 

 



 

 

 

 

9. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Лєсік Л.Р. 
0,042 

га 
- 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану с. Крижанівка, 

поєднаного з детальним планом території с. 

Крижанівка. 

10. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Боцко Н.М. 0,07 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. пров. Молодіжний, 1. 
 

11. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Смольянінов А.В. 0,12 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

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. 

12. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Смольянінов А.В. 
0,0968 

га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Будівельна, 9. 
 

13. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Юзва І.Б. 0,10 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Паустовського, 27. 
 

14. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Бойченко О.А. 0,10 га 

Для будівництва та 

обслугогвування 

житлового будинку 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Будівельна, 25. 
 

15.  

Крижанівська 

сільська рада 

 

Бойченко М.М. 0,10 га 

Для будівництва та 

обслугогвування 

житлового будинку 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Паустовського, 27. 
 

16. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Дробко І.С. - Під гараж 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

17. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Подольхов Р.В. - 
Для індивідуального 

будівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

18. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Захаренко В.В. 0,10 га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Паустовського, 27. 
 

 

 



 

 

 

 

19. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Ніколов В.О. - 

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. 

 

Секретар сільської ради                                                         Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1247-VII 
 

 

Про внесення змін в рішення п'ятдесят восьмої сесії Крижанівської 

сільської ради  VII скликання від 28 травня 2020 року за №1173- VII 

 

Розглянувши клопотання голови САС «КОМБІ» Мирського О.В. та 

подані матеріли, керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу України, 

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

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

12, 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА : 

1. Внести зміни та викласти в такій редакції: 

 «1. Надати дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки, яка 

перебуває в постійному користуванні Самоохоронної автогаражної 

стоянки «КОМБІ» для будівництва індивідуальних гаражів, орієнтовною 

площею 10,0 га, згідно державного акту на право постійного користування, 

розташованої  за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. Паустовського, 37. 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1248-VII 
 

Про надання дозволу  на  інвентаризації земельних ділянок,  

які перебувають в постійному користуванні ГАРАЖНО-

БУДІВЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВУ «СОЮЗ» для будівництва 

індивідуальних гаражів, розташованих за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання голови ГБК «СОЮЗ» Бабкова О.О. та подані 

матеріли, керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу України, Закону 

України «Про землеустрій», постанова КМУ від 23.05.2012 року №513 

«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», ст. 12, 26, 

33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Крижанівська 

сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА : 

 1. Надати дозвіл на інвентаризацію земельних ділянок, які 

перебувають в постійному користуванні ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНОГО 

КООПЕРАТИВУ «СОЮЗ» для будівництва індивідуальних гаражів, 

орієнтовною площею 5,87 га та 0,10, згідно державного акту на право 

постійного користування, розташованої  за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1249-VII 
 

Про відкладення питання щодо надання дозволу ГО «Товариству по 

спільній охороні транспортних засобів  «Комбі-2» на  розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

3,50 га, яка перебуває в постійному користуванні за адресою: Одеська 

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

 

Відповідно до ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  

самоврядування», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122  Земельного 

кодексу України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний 

земельний  кадастр», розглянувши заяву голови правління ГО «Товариства 

по спільній охороні транспортних засобів  «Комбі-2» Дегодій І.М. та 

подані матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району 

Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Відкласти питання щодо надання дозволу ГО «Товариству по 

спільній охороні транспортних засобів «Комбі-2» на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 3,50 за адресою: 

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

Ліски. 

2. Розглянути зазначене питання після звільненням ГО 

«Товариством по спільній охороні транспортних засобів «Комбі-2» 

самовільно зайнятих земельних ділянок. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних 

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

 

Сільський голова                                                             Н.Г. Крупиця 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1250-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Акціонерному товариству 

«Одесаобленерго» в оренду орієнтовною площею 0,0068 га терміном на 

10 (десять)  років для будівництва та експлуатації об'єктів енергетичної 

інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

 

Розглянувши клопотання менеджера відділу з майнових відносин АТ 

«Одесаобленерго» А.Ю. Богаченкова 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 Акціонерному товариству «Одесаобленерго» в оренду 

орієнтовною площею 0,0068 га терміном на 10 (десять)  років для 

будівництва та експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури (цільове 

призначення 14.02 – для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової 

енергії), розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1251-VII 
 

Про надання дозволу громадянці України Сухановій Олені Сергіївні 

на  розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, 

село Крижанівка, вулиця Ярошевської, 18 «в».  

 

Відповідно до ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  

самоврядування», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122  Земельного 

кодексу України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний 

земельний  кадастр», ст. 32 ЦК України, враховуючи Розпорядження 

Суворовської районної адміністрації від 16.06.2020 року за №402р Про 

надання дозволу щодо оформлення та підписання на ім'я Суханової О.С., 

29.06.2003 р.н., права власності на земельну ділянку, Розпорядження від 

22.08.2017 року за №559р Про призначення Суханова Ю.А., 1953 р.н., 

піклувальником неповнолітньої Суханової О.С., 29.06.2003 р.н., 

розглянувши заяву громадянки Суханової Олени Сергіївни та 

піклувальника Суханова Юрія Анатолійовича та подані матеріали, 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл громадянці України Сухановій Олені Сергіївні на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 

орієнтовною площею 0,03 га для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська 

рада, село Крижанівка, вулиця Ярошевської, 18 «в». 

2. Зареєструвати  відповідну  земельну  ділянку у Державному  

земельному  кадастрі. 

3. Подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

сесії сільської ради для прийняття рішення про передачу земельної ділянки 

у власність. 



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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1252-VII 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки гр. Кулик Світлані Володимирівні в довгострокову оренду 

строком на 10 (десять) років площею 0,0111 га  для ведення 

городництва, за адресою: Одеська область,  Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски, вул. Садова, 37/1. 

 

Розглянувши заяву гр. Кулик Світлани Володимирівни та проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду, 

розроблений ТОВ «ПРОЕКТНЕ БЮРО ЗЕМЛЕМІР», 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. Кулик Світлані Володимирівні в довгострокову оренду строком 

на 10 (десять) років загальною площею 0,0111 га для ведення городництва, 

за адресою: Одеська область,  Лиманський район, Крижанівська сільська 

рада, сщ. Ліски, вул. Садова, 37/1. 

2. Передати гр. Кулик Світлані Володимирівні в довгострокову 

оренду строком на 10 (десять) років земельну ділянку, загальною площею 

0,0111 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2356, для ведення 

городництва, за адресою: Одеська область,  Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски, вул. Садова, 37/1. 

3. Гр. Кулик Світлані Володимирівні укласти з Крижанівською 

сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська 

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

Садова, 37/1. 

4. Гр. Кулик Світлані Володимирівні зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати гр. Кулик Світлану Володимирівну виконувати 

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



Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до 

земельної ділянки в належному стані. 

6.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

7.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних 

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

 

Сільський голова                                                                Н.Г. Крупиця 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1253-VII 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

«ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», цільове призначення якої 

змінюється з «В 02.01 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «В 

02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку», розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Міланська, 17. 

 

Розглянувши заяву голови кооперативу ОК «ЖБК «ПБК» 

Новгородської А.О. та проект землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної діляноки, розроблених ФОП Лєсковою Г.В., 

керуючись ст. ст. 12, 20, 186-1 Земельного кодексу України, 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 ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

«ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», цільове призначення якої 

змінюється з «В 02.01 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «В 

02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку», розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Міланська, 17. 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,1980 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0852, яка належить на 

праві власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ», цільове призначення якої змінюється з «В 02.01 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка)» на «В 02.03 для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку», розташованої за 



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

с. Крижанівка, вул. Міланська, 17. 

3. ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ» 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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1254-VII 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

«ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», цільове призначення якої 

змінюється з «В 02.01 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «В 

02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку», розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Міланська, 11. 

 

Розглянувши заяву голови кооперативу ОК «ЖБК «ПБК» 

Новгородської А.О. та проект землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної діляноки, розроблених ФОП Лєсковою Г.В., 

керуючись ст. ст. 12, 20, 186-1 Земельного кодексу України, 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 ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 

КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

«ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», цільове призначення якої 

змінюється з «В 02.01 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «В 

02.03 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку», розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Міланська, 11. 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,1980 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0851, яка належить на 

праві власності ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ», цільове призначення якої змінюється з «В 02.01 для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка)» на «В 02.03 для будівництва і 



обслуговування багатоквартирного житлового будинку», розташованої за 

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

с. Крижанівка, вул. Міланська, 11. 

3. ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ» 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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1255-VII 
 

Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

 

Розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЛЕНД АСПЕКТ» Тарасової О.Ю., керуючись ст.ст. 12, 

83 Земельного кодексу України, ст. 2, 8 Закону України  «Про оренду 

землі», 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 Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД 

АСПЕКТ» на передачу земельної ділянки, для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

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

загальною площею 0,6466 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2383, 

яка знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, що перебуває в оренді Комунального підприємства «НАДІЯ», 

відповідно до договору оренди земельної ділянки від 27.04.2018 року, 

зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

22.05.2018 року за №26363830, в суборенду. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД АСПЕКТ» 

укласти з Комунальним підприємством «НАДІЯ» договір суборенди на 

земельну ділянку загальною площею 0,6466 га, кадастровий номер 

5122783200:01:002:2383, відповідно до вимог ст.8 Закону України «Про 

оренду землі». 

2.1. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні 

обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити 

йому. 

2.2. Строк суборенди земельної ділянки не може перевищувати 

строку визначеного договором оренди землі. 

3. Здійснити державну реєстрацію права суборенди на земельну 

ділянку у відповідності до вимог чинного земельного законодавства. 

4. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог ст. 96 

Земельного кодексу України. 



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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1256-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЛЕНД АСПЕКТ» в оренду орієнтовною площею 0,17 га терміном на 15 

(п'ятнадцять)  років для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів 

зв'язку та дорожнього господарства, розташованої за адресою: Одеська 

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

 

Розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЛЕНД АСПЕКТ» Тарасової О.Ю. 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 «ЛЕНД 

АСПЕКТ» в оренду орієнтовною площею 0,17 га терміном на 15 

(п'ятнадцять) років для будівництва, 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. 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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1257-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУАВННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» в оренду терміном на 15 (п'ятнадцять)  років для 

будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 

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

дорожнього господарства, розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» 

Печерянської К.В. 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 

«ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУАВННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» в оренду 

орієнтовною площею 0,0100 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

будівництва, 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, с. 

Крижанівка. 

2.  Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУАВННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» в оренду 

орієнтовною площею 0,0100 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

будівництва, 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, с. 

Крижанівка. 

3. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУАВННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» в оренду 

орієнтовною площею 0,0100 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

будівництва, 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, с. 

Крижанівка. 

4. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУАВННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» в оренду 

орієнтовною площею 0,0100 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

будівництва, 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, с. 

Крижанівка. 

5.  Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУАВННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» в оренду 

орієнтовною площею 0,0200 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

будівництва, 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, с. 

Крижанівка. 

6. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУАВННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» в оренду 

орієнтовною площею 0,0200 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

будівництва, 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, с. 

Крижанівка. 

7. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУАВННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» в оренду 

орієнтовною площею 0,0100 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

будівництва, 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, с. 

Крижанівка. 



8. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУАВННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» в оренду 

орієнтовною площею 0,0100 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

будівництва, 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, с. 

Крижанівка. 

9. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити та 

подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

10. 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 

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

31 серпня 2020 року                                                                  № 1258-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛВСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-44А» в 

постійне користування, орієнтовною площею 0,0614 га для ефективного 

утримання (управління) і експлуатації житлового будинку, розташованої 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська 

рада, с. Крижанівка, вул. Бочарова, 44-А. 

 

Розглянувши клопотання голови правління ОСББ «Європейський-44А» 

та подані матеріали,  враховуючи висновки комісії, 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 ОБ'ЄДНАННЮ СПІВВЛВСНИКІВ 

БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ-44А» в постійне 

користування, орієнтовною площею 0,0614 га для ефективного утримання 

(управління) і експлуатації житлового будинку, розташованої за адресою: 

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

Крижанівка, вул. Бочарова, 44-А. 

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   

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«31» серпня 2020 року                                                                                   № 1259-VIІ 

 

Про передачу на баланс комунального підприємства «Надія»                              

пластикових контейнерів для сміття, стінки офісної 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Крижанівська сільська рада, 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Передати на баланс комунального підприємства «Надія»                                                    

пластикові контейнери для сміття, інвентарні номери: 11136066 – 5шт., 11136067 

– 5 шт., 11136068 – 50 шт., 11136069 – 50 шт., 11136070 – 60 шт., 11136071 – 65 

шт., 11136072 – 65 шт., 11136073 – 65 шт., 11136074 – 6 шт., 11136075 – 6 шт., 

11136076 – 10 шт., 11136077 – 14 шт., 11136078 – 14 шт., стінка офісна – 

101640011 – 1шт. 

2. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради внести відповідні 

зміни в бухгалтерські документи сільської ради. 

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

питань 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  

 

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«31» серпня 2020 року                                                                                    № 1260-VIІ 

 

Про внесення змін до рішень сесії № 1065-VIІ від 24.12.2019 року, № 1066-VIІ від 

24.12.2019 року. 

 

  Відповідно до ст. 21, 22 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 

2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 

апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі 

змінами, Постановою Кабінету Міністрів України №750 від 26.08.2020 р. «Про 

підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної 

сфери», наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 № 

77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, судів та інших органів», Крижанівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку № 1 «Штатний розпис посадових осіб, 

службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу  на 

2020 рік», рішення сесії № 1065-VIІ від 24.12.2019 року «Про затвердження 

штатного розпису та структури чисельності посадових осіб, службовців, 

працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2020 рік», в 

частині окладів посад працівників «водій» та «прибиральниця», виклавши їх в 

наступній редакції: «водій» посадовий оклад - 2741 грн., «прибиральниця» 

посадовий оклад - 2723 грн. 

2. Внести зміни до додатку № 1 «Розміри посадових окладів посадових осіб, 

службовців та працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу  

на 2020 рік» рішення сесії № 1066-VIІ від 24.12.2019 року «Про упорядкування 

умов оплати праці та затвердження положення про преміювання посадових осіб, 

службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 

2020 рік», в частині окладів посад працівників «водій» та «прибиральниця», 

виклавши їх в наступній редакції: «водій» посадовий оклад - 2741 грн., 

«прибиральниця» посадовий оклад - 2723 грн. 

3. Дане рішення вступає в силу з 01.09.2020 року 



4. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради здійснювати 

нарахування заробітної плати  відповідно до законодавства та в межах фонду 

заробітної плати. 

5. 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 і 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   

Шістдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«31» серпня 2020 року                                                                                 № 1261-VIІ 

 

Про внесення змін до рішення сесії Крижанівської сільської ради №1067-VІІ від 

24.12.2019 року 

 

          Керуючись Бюджетним Кодексом України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 

30 серпня 2002 р. №1298 «Про оплату праці  працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013 «Про упорядкування 

структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін 

до деяких нормативно-правових актів», Постановою Кабінету Міністрів України 

№750 від 26.08.2020 р. «Про підвищення оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій бюджетної сфери», Наказом  №745 від 18.10.2005 р.  

«Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 

тарифної сітки», Крижанівська сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Додатку №1 рішення 52 сесії Крижанівської сільської 

ради №1067-VІІ від 24.12.2019 року «Штатний розпис Крижанівського 

сільського будинку культури на  2020  рік» та викласти його у новій редакції 

(Додаток 1). 

2. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради забезпечити 

нарахування та виплату заробітної плати з урахуванням змін до штатного 

розпису працівників Крижанівського сільського будинку культури  на 2020 рік 

згідно чинного законодавства. 

3.  Дане рішення вступає в силу з 01.09.2020 р. 

4. 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 сесії Крижанівської сільської ради 

№ 1261-VІІ від 31.08.2020 року 

 

Штатний розпис Крижанівського сільського будинку культури на 2020  рік з 

01.09.2020 

 

№ 

п/п 

Назва структурного  підрозділу 

 та посад 

Кіль-

кість 
Розряд 

Посадовий 

оклад 

1 Директор СБК 1 14 5385 

2 Художній керівник «народний» 1 10 4050 

3 Художній керівник  1 12 4717 

4 Художній керівник 1 10 4050 

5 Художній керівник 1 11 4383 

6 Художній керівник 1 11 4383 

7 Акомпаніатор І категорії 1 11 4383 

8 Хореограф 1 9 3849 

9 Хормейстер 1 10 4050 

10 Музичний керівник 1 10 4050 

11 Концертмейстер 1 10 4050 

12 Звукооператор 1 9 3849 

13 Технічний працівник 1 1 2225 

 

Секретар сільської ради                                                                      Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 
Шістдесят третьої  сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

31 серпня 2020 року                  с. Крижанівка                         № 1262 -VII 

 

 

Про затвердження проекту внесення змін до детального плану території 

села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області в межах кварталів 15
1 

, 16
1
,
   

17
1
 та до детального плану 

території селища Ліски Лиманського району Одеської області в межах 

кварталів 16
1
, 17

1
, 18

1
, 19

1
. 

 

         Відповідно до рішень Крижанівської сільської ради від 14.02.2020 №1126-

VII «Про розроблення проекту змін до детального плану території села 

Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

в межах кварталів 15
1 

, 16
1
,
   

17
1
 та до детального плану території селища Ліски 

Лиманського району Одеської області в межах кварталів 16
1
, 17

1
, 18

1
, 19

1
», на 

виконання вимог ст. ст. 16, 19, 20, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи позитивний висновок архітектурно-

містобудівної ради при Управлінні з питань містобудування та архітектури 

Одеської обласної державної адміністрації від 21.08.2020 щодо проекту 

містобудівної документації, керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Затвердити проект внесення змін до детального плану території села 

Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

в межах кварталів 15
1 

, 16
1
,
   

17
1
 та до детального плану території селища Ліски 

Лиманського району Одеської області в межах кварталів 16
1
, 17

1
, 18

1
, 19

1
.  

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Дерік 

Г.Н.). 

 

 

Сільський голова                                                                  Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 



 


