
 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«05» жовтня 2020 року                                                                             №  1269-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 забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування житлом на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району  Одеської області на 2020 рік (Додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, 

медицини, охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії 

Клюкас О.П.) 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 
  



Додаток № 1 

до рішення 65 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1269-VІІ від 05.10.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми  

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

житлом на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2020 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Забезпечення дітей-сиріт, та дітей 

позбавлених батьківського піклування у 

позачерговому порядку житлом на 

території Лиманського району Одеської 

області; 

Придбання житла дітей-сиріт, та дітей 

позбавлених батьківського піклування на 

території Лиманського району Одеської 

області. 

2020 

 

 

 

 

400000,00 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«05» жовтня 2020 року                                                                                      № 1270-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 33010100 Кошти 

від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної Республіки Крим) у загальній сумі збільшити 

видатки бюджету на 100000,00 грн., в тому числі: 

- За рахунок доходів спеціального фонду (КДБ 33010100 Кошти від продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на 

території Автономної Республіки Крим) –100000,00 грн  

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

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим), збільшити їх у 

загальній сумі на 100000,00 грн. 

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

100000,00 грн., у тому числі до обсягу видатків спеціального фонду бюджету 

(бюджет розвитку) - 100000,00 грн. 

4. Викласти в новій редакції додаток 1, 3, 5, 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.) 

 

Секретар сільської ради                                                                            Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 



грн.

Разом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4
10000000 Податкові надходження  38206340.00 38206340.00
11020000 Податок на прибуток підприємств  5000.00 5000.00
14000000 Акцизний податок 15390040.00 15390040.00
14021900 Пальне 2200000.00 2200000.00
14031900 Пальне 9200000.00 9200000.00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3990040.00 3990040.00

18000000 Місцеві податки 22811300.00 22811300.00
18010000 Податок на майно 16100000.00 16100000.00

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості

50000.00 50000.00

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості

700000.00 700000.00

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

330000.00 330000.00

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

2100000.00 2100000.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  2400000.00 2400000.00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  7000000.00 7000000.00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  520000.00 520000.00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  3000000.00 3000000.00
18030000 Туристичний збір 6000.00 6000.00
18050000 Єдиний податок  6705300.00 6705300.00
20000000 Неподаткові надходження  9768000.00 1430000.00 8338000.00 8338000.00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  55000.00 55000.00
21080000 Інші надходження  55000.00 55000.00

21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань 
та штрафні санкції за порушення вимог валютного 
законодавства.

55000.00 55000.00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 875000.00 875000.00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 870000.00 870000.00

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 

5000.00 5000.00

24060300 Інші надходження  500000.00 500000.00

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 8338000.00 8338000.00 8338000.00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  2400000.00 2400000.00 2400000.00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

2400000.00 2400000.00 2400000.00

40000000 Офіційні трансферти  1509300.00 1111300.00 398000.00
41000000 Від органів державного управління  1509300.00 1111300.00 398000.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1509300.00 1111300.00 398000.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1509300.00 1111300.00 398000.00
50374340.00 39636340.00 10738000.00 10738000.00
51883640.00 40747640.00 11136000.00 10738000.00

Спеціальний фонд

Усього (без урахування міжбюджетних трансфертів)
Всього

5

Доходи бюджету Крижанівської сільської ради на 2020 рік

Код

Додаток 1
до рішення 65 сесії Крижанівської сільської 
ради 
№ 1270-VІІ від 05.10.2020

 Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний 
фонд

1



Доходи бюджету Крижанівської сільської ради на 2020 рік

Секретар сільської ради Л.Л. Бондаренко

2



з них

0110100 0100 Державне управлiння 16058304.00 16058304.00 14207304.00 400000.00 200000.00 200000.00 200000.00 16258304.00

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

16010304.00 16010304.00 14207304.00 400000.00 200000.00 200000.00 200000.00 16210304.00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 48000.00 48000.00 48000.00
0113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1490000.00 1490000.00 1490000.00

0113100 3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального 
обслуговування

0113110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

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)

0113200 3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і 
компенсацій 1490000.00 1490000.00 1490000.00

0113240 3240 Інші заклади та заходи 1490000.00 1490000.00 1490000.00
0113242 3242 1090 Iншi заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1490000.00 1490000.00 1490000.00
0114000 4000 Культура і мистецтво 2098920.00 2098920.00 1493920.00 75000.00 200000.00 200000.00 200000.00 2298920.00

0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля 
та інших клубних закладів 1818920.00 1818920.00 1493920.00 75000.00 200000.00 200000.00 200000.00 2018920.00

0114080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 280000.00 280000.00 280000.00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 280000.00 280000.00 280000.00
0115000 5000 Фізична культура і спорт 938256.00 938256.00 938256.00
0115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 938256.00 938256.00 938256.00

0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 938256.00 938256.00 938256.00

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 10186820.00 10186820.00 1200000.00 31363000.00 31363000.00 31363000.00 41549820.00

0116010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 
господарства 8388000.00 8388000.00 8388000.00 8388000.00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 8388000.00 8388000.00 8388000.00 8388000.00

0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 8036820.00 8036820.00 1800000.00 1800000.00 1800000.00 9836820.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2150000.00 2150000.00 1200000.00 20135000.00 20135000.00 20135000.00 22285000.00

0116082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до 
законодавства 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 640000.00 640000.00 640000.00 640000.00
0117000 7000 Економічна діяльність 100000.00 100000.00 15625675.00 198000.00 15427675.00 15077675.00 15725675.00
0117100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 748000.00 198000.00 550000.00 200000.00 748000.00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 748000.00 198000.00 550000.00 200000.00 748000.00
0117200 7200 Газове господарство 800000.00 800000.00 800000.00 800000.00
0117220 7220 0432 Газифікація населених пунктів 800000.00 800000.00 800000.00 800000.00
0117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 500000.00 500000.00 500000.00 500000.00
0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 500000.00 500000.00 500000.00 500000.00
0117400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 13377675.00 13377675.00 13377675.00 13377675.00

0117460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 13377675.00 13377675.00 13377675.00 13377675.00

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 13377675.00 13377675.00 13377675.00 13377675.00

0117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 100000.00 100000.00 200000.00 200000.00 200000.00 300000.00
0117690 7690 Інша економічна діяльність 100000.00 100000.00 200000.00 200000.00 200000.00 300000.00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 100000.00 100000.00 200000.00 200000.00 200000.00 300000.00
0118000 8000 Інша діяльність 220000.00 220000.00 220000.00
0118300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 200000.00 200000.00 200000.00

0118310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного 
середовища 200000.00 200000.00 200000.00

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 200000.00 200000.00 200000.00
0118700 8700 0133 Резервний фонд 20000.00 20000.00 20000.00

Спеціальний фонд

бюджет розвитку

Додаток 3
до рішення 65 сесії Крижанівської сільської ради 
№ 1270-VІІ від 05.10.2020

грн.

Разом

Розподіл видатків бюджету Крижанівської сільскої ради на 2020 рік

Всього

Код 
Програмної 
класифікаці
ї видатків 

та 
кредитуван
ня місцевих 

бюджетів

Код 
Функціональ

ної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн

я бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з ТПКВКМБ Всього

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

з них
Загальний фонд

видатки 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки розвиткуоплата праці з 
нарахуваннями

видатки 
споживання

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці з 
нарахуванням

и

комунальні 
послуги та 
енергоносії

1



0119000 9000 Міжбюджетні трансферти 380000.00 380000.00 4560000.00 4400000.00 4400000.00 4940000.00

0119700 9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення 
програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 180000.00 180000.00 4560000.00 4400000.00 4400000.00 4740000.00

0119720 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 160000.00 160000.00 160000.00 160000.00

0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 4400000.00 4400000.00 4400000.00 4400000.00

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 180000.00 180000.00 180000.00

0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів 200000.00 200000.00 200000.00

Усього 31472300.00 31472300.00 15701224.00 1675000.00 51948675.00 198000.00 51590675.00 51240675.00 83420975.00

Секретар сільської ради                                                                                                                   Л.Л. Бондаренко
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грн.

КПКВКМБ
Код 

ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

КФКВК
Б

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування обєкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації 
обєкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 

готовності обєкта 
до кінця 

бюджетного 
періоду, %

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 28523000.00 28523000.00

0116010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів 
житлово-комунального господарства 8388000.00 8388000.00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 8388000.00 8388000.00 100.00

Придбання каналізаційної насосної станції за адресою: Одеська область, Лиманський р-н, с. 
Крижанівка, вул..Приморська, 2-а 2020 990000.00 990000.00

Капітальний ремонт водопроводу по вул.. Зелена в с. Ліски, вул. Южна в с. Ліски, пров. Джерельний  
в с. Ліски, вул. Ювілейна, с. Крижанівка, вул. Южна на ділянці від буд. №26 до вул. Шевченко в с. 

Ліски Лиманського району Одеської області.
2020 1849000.00 1849000.00

Будівництво водовідведення по вул. Набережна, вул. Гонтаренко, вул. Терешкової, в с. Крижанівка
Будівництво (на землях загального користування) мережі водовідведення по вул.. Ветеранів на ділянці 

від будинку №15 до вул.. Набережна в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області. 
2020 3549000.00 3549000.00

Будівництво зовнішніх мереж водопостачання до об’єкту «Будівництво дитячого садку на 120 місць з 
вбудованими громадськими приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначення  в рівні 

цокольного поверху на території с.Крижанівка, Лиманського району, Одеської області» (кадастровий 
номер земельної ділянки: 5122783200:02:001:2807)».

2020 700000.00 700000.00

Будівництво зовнішніх мереж водовідведення до об’єкту «Будівництво дитячого садку на 120 місць з 
вбудованими громадськими приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначення  в рівні 

цокольного поверху на території с.Крижанівка, Лиманського району, Одеської області» (кадастровий 
номер земельної ділянки: 5122783200:02:001:2807)».

2020 1300000.00 1300000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 19735000.00 19735000.00 100.00
Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж 

узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської 
області

2020 10500000.00 10500000.00

Реконструкція літнього кінотеатру з зоною відпочинку за адресою вул.. Ветеранів, 18 а, с. 
Крижанівка, Лиманського району Одеської області 2020 6535000.00 6535000.00

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: вул. Проектна в с. Крижанівка, вул. Заболотного, с. 
Ліски, вул.. Ліненко в с. Ліски, провулок Виноградний в с. Крижанівка, провулок Молодіжний в с. 

Крижанівка, 2-й провулок вул. Центральної в с. Крижанівка, 3-й провулок вул. Центральної в с. 
Крижанівка, 4-й провулок вул.. Центральної в с. Крижанівка.

Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення вздовж проїзду від автодороги М-28 Одеса-Южний-
/М/14/до будинку №9 по провулку Молодіжний в с. Ліски

2020 1600000.00 1600000.00

Будівництво зовнішніх мереж електропостачання до об’єкту «Будівництво дитячого садку на 120 
місць з вбудованими громадськими приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначення  в рівні 

цокольного поверху на території с.Крижанівка, Лиманського району, Одеської області» (кадастровий 
номер земельної ділянки: 5122783200:02:001:2807)».

2020 1100000.00 1100000.00

0116082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства

Забезпечення дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування у позачерговому порядку 
житлом; Придбання житла дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. 2020 400000.00 400000.00 100.00

0117000 7000 Економічна діяльність 14677675.00 14677675.00
0117200 7200 Газове господарство 800000.00 800000.00

0117220 7220 0432 Газифікація населених пунктів

Будівництво зовнішніх мереж газопостачання до об’єкту «Будівництво дитячого садку на 120 місць з 
вбудованими громадськими приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначення  в рівні 

цокольного поверху на території с.Крижанівка, Лиманського району, Одеської області» (кадастровий 
номер земельної ділянки: 5122783200:02:001:2807)».

2020 800000.00 800000.00 100.00

0117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 500000.00 500000.00

Розподіл коштів бюджету розвитку Крижанівської сільської ради за об'єктами у 2020 році

Додаток 5
до рішення 65 сесії Крижанівської сільської ради 
№ 1270-VІІ від 05.10.2020

1



0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-
ІІІ степенів – ліцею ДНЗ на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області
2020 500000.00 500000.00 100.00

0117400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство 13377675.00 13377675.00

0117460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 13377675.00 13377675.00

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету
13377675.00 13377675.00 100.00

Будівництво дороги з асфальтобетонним покриттям по вул. Проектна в с.Крижанівка на земельних 
ділянках з кадастровими номерами 5122783200:01:002:2145, 5122783200:01:002:2191 2020 6500000 6500000

Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по вул. Сонячна, с. Крижанівка, вул. 
Безкоровайнова, с. Крижанівка, вул. Ліненко від вул.. Марсельська до вул.. Южна в с. Ліски вул. 

Вишнева, с. Ліски, вул. Миру, с. Ліски, вул..Набережна, с. Крижанівка вул.. Паустовського (ліворуч) 
від вул.. Марсельська до вул.. Заболотного в с. Ліски  вул.. Южна від вул.. Паустовського до вул.. 

Заболотного в с. Ліски, ул. Софіївська в с. Крижанівка, вул.. Володимира Висоцького в с. Крижанівка
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Касьяненко з влаштуванням світлофорного об’єкту на 

перетині з автомобільною дорогою загального користування державного значення М-28 Одеса-
Южний-/М/14/ в с. Ліски Лиманського району Одеської області.

Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття вул. Софіївська в с. Крижанівка Лиманського 
району Одеської області;

вул. Володимира Висоцького в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області;
вул. Будівельна в с. Ліски Лиманського району Одеської області

2020 6877675 6877675

Усього 43200675.00 43200675.00

Секретар сільської ради                                                                                                                   Л.Л. Бондаренко
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грн.

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

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 2018-2020 рік

№ 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 
послуги

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 18135000.00 900000.00 17235000.00 17235000.00

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 1600000.00 1600000.00 1600000.00

Додаток 6
до рішення 65 сесії Крижанівської сільської ради 
№ 1270-VІІ від 05.10.2020

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою/ТПКВКМБ /ТКВКБМС

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

Спеціальний фондДата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
програму

Усього№ з/п КПКВКМБ КФКВКБ Найменування місцевої програми
Код 

ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Загальний фонд

4 Програма підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської 
ради Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік

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 400000.00 400000.00 400000.00

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 

2018-2020 рік

№ 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 
рік

№ 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

Програма інформатизації Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області та її виконавчих 

органів на 2020 рік

16

0117130 7130

№ 582-VII від 
22.12.2017 року

0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма будівництва дитячого садка Крижанівської 
сільскої ради Лиманського району Одеської області на 2018-

2020 роки

26

17

№ 1225-VIІ від 
07.08.2020 року

Програма підтримки амбулаторії села Крижанівка 
Лиманського району Одеської області на 2020 рік

№1101-VII від 
14.02.2020 року

2



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 65854751.00 13906076.00 51948675.00 51400675.00

Л.Л. БондаренкоСекретар сільської ради                                                                                                              

07.08.2020 рокуЛиманського району Одеської області на 2020 рік

3



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1271-VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянці України Марченко Валентині 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. Миколаївська, 24 «б». 

 

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 Марченко Валентини 

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 Марченко Валентині 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. Миколаївська, 24 «б». 

2. Передати громадянці України Марченко Валентині Миколаївні 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1444 га за 

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

Крижанівка, вул. Миколаївська, 24 «б» кадастровий номер: 

5122783200:02:001:0916. 

3. Зобов’язати громадянку України Марченко Валентину 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.). 

 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1272-VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянам України Бриткову Володимиру 

Олександровичу, Грень Олександру Петровичу 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, 9. 

 

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 громадян України Бриткова В.О, Грень О.П. 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) громадянам 

України Бриткову Володимиру Олександровичу, Грень Олександру 

Петровичу 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, 9. 

2. Передати безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку 

загальною площею 0,0235 га за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Приморська, 9, 

кадастровий номер: 5122783200:02:001:0920, громадянам: 

        Бриткову Володимиру Олександровичу ½ частка;  

Грень Олександру Петровичу ½ частка.  

3. Зобов’язати громадян України Бриткова Володимира Олександровича, 

Грень Олександра Петровича 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.). 

 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1273-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛІСКИ ЖИТЛОБУД» в довгострокову оренду терміном на 15 

(п'ятнадцять) років площею 0,1653 га  для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 

господарства, за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву керівника ТОВ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД» Гашкової 

Л.М. та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду, розроблений ТОВ «ІНАГРО ГРУПП», 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ 

ЖИТЛОБУД» в довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

загальною площею 0,1653 га для будівництва, обслуговування та ремонту 

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

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

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛІСКИ ЖИТЛОБУД» в довгострокову оренду терміном на 15 

(п'ятнадцять) років земельну ділянку, загальною площею 0,1653 га, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2693, для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

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



за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська 

рада, село Крижанівка. 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ 

ЖИТЛОБУД» укласти з Крижанівською сільською радою договір оренди 

земельної ділянки за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська  сільська  рада, село Крижанівка.  

4. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД» зареєструвати договір 

оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД» виконувати обов’язки 

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

кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в 

належному стані. 

6.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

7.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних 

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

 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1274-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» в довгострокову оренду терміном на 15 

(п'ятнадцять) років площею 0,4190 га  для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 

господарства, за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву керівника ТОВ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» Гашкової 

Л.М. та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду, розроблений ТОВ «ІНАГРО ГРУПП», 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ 

ЖИТЛОБУД 2» в довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

загальною площею 0,4190 га для будівництва, обслуговування та ремонту 

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

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

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» в довгострокову оренду терміном на 15 

(п'ятнадцять) років земельну ділянку, загальною площею 0,4190 га, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2694, для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

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



за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська 

рада, село Крижанівка. 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ 

ЖИТЛОБУД 2» укласти з Крижанівською сільською радою договір оренди 

земельної ділянки за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська  сільська  рада, село Крижанівка.  

4. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» зареєструвати договір 

оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ ЖИТЛОБУД 2» виконувати обов’язки 

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

кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в 

належному стані. 

6.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

7.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних 

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

 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1275-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВ «МЕД-АЛЬП-ТРЕВЕЛ» в довгострокову оренду строком 

на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,0525 га  для розміщення, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 

господарства, за адресою: Одеська область,  Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «МЕД-АЛЬП-ТРЕВЕЛ» 

Скобленко В.А. та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у довгострокову оренду, розроблений ФОП Васько А.В., 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 ТОВ «МЕД-АЛЬП-ТРЕВЕЛ» в довгострокову оренду строком на 

15 (п'ятнадцять) років загальною площею 0,0525 га для розміщення, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

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

за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська 

рада, с. Крижанівка. 

2. Передати ТОВ «МЕД-АЛЬП-ТРЕВЕЛ» в довгострокову оренду 

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

0,0525 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2685, для розміщення, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

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

за адресою: Одеська область,  Лиманський район, Крижанівська сільська 

рада, с. Крижанівка. 



3. ТОВ «МЕД-АЛЬП-ТРЕВЕЛ» укласти з Крижанівською сільською 

радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська область,  

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

4. ТОВ «МЕД-АЛЬП-ТРЕВЕЛ» зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати ТОВ «МЕД-АЛЬП-ТРЕВЕЛ» виконувати обов’язки 

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

кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в 

належному стані. 

6.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

7.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних 

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

 
В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1276-VII 
 

Про внесення змін до рішення сорок другої сесії Крижанівської 

сільської ради від 10 липня 2019 року за №984-VІІ. 
 

Розглянувши клопотання гр. Спельнік С.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. Внести зміни та викласти в такій редакції: 

«1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки громадянину України Спельнік Сергію Валентиновичу в 

оренду орієнтовною площею 0,03 га терміном на 25 (двадцять п'ять) років 

для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 

транспортної, енергетичної інфраструктури із земель комунальної власності, 

які перебувають в запасі, розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

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.).» 

 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1277-VII 
 

Про передачу фізичній особі-підприємцю Новікову Ігорю Євгеновичу в 

оренду земельної ділянки площею 0,0232 га терміном на 15 (п'ятнадцять)  

років для розміщення та обслуговування торгівельної точки, 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Новікова Ігоря 

Євгеновича 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. Передати фізичній особі-підприємцю Новікову Ігорю Євгеновичу в 

оренду орієнтовною земельну ділянку площею 0,0232 га терміном на 15 

(п'ятнадцять)  років для розміщення та обслуговування торгівельної точки, 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка, кадастровий номер 5122783200:02:001:0144. 

2. Фізичній особі-підприємцю Новікову Ігорю Євгеновичу укласти з 

Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за 

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

село Крижанівка.  

3. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Новікова Ігоря Євгеновича 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної 

реєстрації.   

4. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Новікова Ігоря Євгеновича 

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

103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до 

земельної ділянки в належному стані. 

5.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі 

внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 



6.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (Дерік Г.Н.). 

 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1278-VII 
 

Про передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРІН ЛЕНД-

КОМ» в оренду земельної ділянки площею 0,8776 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. 

Розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ГРІН ЛЕНД-КОМ» 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. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРІН ЛЕНД-

КОМ» в оренду земельну ділянку орієнтовною площею 0,8776 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, кадастровий 

номер 5122783200:01:002:2355. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРІН ЛЕНД-КОМ» 

укласти з Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська  сільська  

рада, село Крижанівка.  

3. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ЛЕНД-

КММ» зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної 

реєстрації.   

4. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІН ЛЕНД-

КОМ» виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно 

ст.ст. 96, 103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію 

до земельної ділянки в належному стані. 



5.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі 

внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

6.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (Дерік Г.Н.). 

 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1279-VII 
 

Про передачу громадянці України Малюті Євгенії Олександрівні в 

оренду земельної ділянки площею 0,0240 га терміном на 15 (п'ятнадцять)  

років для розміщення, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, 

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

дорожнього господарства, розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання громадянки України Малюти Є.О. 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. Передати громадянці України Малюті Євгенії Олександрівні в оренду 

орієнтовною земельну ділянку площею 0,0240 га терміном на 15 

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

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

дорожнього господарства, розташованої за адресою: Одеська область, 

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

номер 5122783200:01:002:2696. 

2. Громадянці України Малюті Євгенії Олександрівні укласти з 

Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за 

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

село Крижанівка.  

3. Зобов’язати громадянку України Малюта Євгенію Олександрівну 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної 

реєстрації.   

4. Зобов’язати громадянку України Малюта Євгенію Олександрівну 

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

103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до 

земельної ділянки в належному стані. 

5.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі 

внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 



6.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (Дерік Г.Н.). 

 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1280-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«АКАДЕМІЧНИЙ» в оренду орієнтовною площею 1,1883 га терміном на 

10 (десять)  років для розміщення, 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. Ак. Заболотного, 77. 

 

Розглянувши клопотання керівника ОК «АКАДЕМІЧНИЙ» Козаренко 

Наталі Олександрівні 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 ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«АКАДЕМІЧНИЙ» в оренду орієнтовною площею 1,1883 га терміном на 10 

(десять) років для розміщення, 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. Ак. 

Заболотного, 77. 

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.). 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 



 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1281-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді 

Товариства з обмеженою відповідальністю в оренду орієнтовною 

площею 0,020 га терміном на 15 (п'ятнадцять)  років для розміщення, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 

господарства, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву директора фірми «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді 

Товариства з обмеженою відповідальністю та подані матеріали,  керуючись 

ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 

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

сільська рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з 

обмеженою відповідальністю в оренду орієнтовною площею 0,02 га терміном 

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

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

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

область, Лиманський район, с. Крижанівка. 

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.). 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1282-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянці Бурнусус Оксані 

Костянтинівні в оренду орієнтовною площею 0,05 га терміном на 15 

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

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

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

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,  

с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання громадянки України Бурнусус Оксани 

Костянтинівни 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 громадянці Бурнусус Оксані Костянтинівні в оренду 

орієнтовною площею 0,05 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

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

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

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка. 

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.). 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1283-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Кристя Миколі Івановичу в 

оренду орієнтовною площею 0,020 га терміном на 10 (десять)  років для 

розміщення, 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, вул. Північна. 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Кристя Миколи 

Івановича 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 Кристя Миколі Івановичу оренду 

орієнтовною площею 0,020 га терміном на 10 (десять) років для розміщення, 

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, вул. Північна. 

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.). 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п'ятої  сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1284-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.).  

 
 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

 до рішення шістдесят п’ятої сесії 

сесії VII скликання 

№1284-УІІ від 05.10.2020 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 

 

Мотузянник С.Г. - 
Для будівництва 

житлового будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

2. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Осипов С.В. - 
Для будівництва 

житлового будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

3. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Головня І.О. 0,10 га 
Для ведення 

садівництва 

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. 

4. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Піщанська К.С. 0,10 га 
Для будівництва 

житлового будинку) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: невідповідність місця 

розташування земельної ділянки, відповідно 

до Генерального плану сщ. Ліски поєднаного 

з детальним планом території сщ. Ліски. 

5. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Толстіков П.Ю. 
0,045 

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. 

6. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Лис А.В. 
0,0027 

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. 

 

Секретар сільської ради                                                         Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1285-VII 
 

Про надання згоди на прийняття до земель комунальної власності 

територіальної громади Крижанівської сільської ради земельних 

ділянок. 

 

Розглянувши заяву громадки України Лукіної Ірини Юріївни щодо 

добровільної  передачі права власності на земельні ділянки з кадастровими 

номерами 5122783200:01:002:2399, 5122783200:01:002:2402, 

5122783200:01:002:2401, 5122783200:01:002:2475 та подані матеріали, 

керуючись ст. ст. 12, 142, Земельного кодексу України,  ст. 347 Цивільного 

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

Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати згоду на прийняття до земель комунальної власності 

територіальної громади Крижанівської сільської ради земельних ділянок 

загальною площею 1,0199 га, кадастрові номери 5122783200:01:002:2399, 

5122783200:01:002:2402, 5122783200:01:002:2401, 5122783200:01:002:2475, 

які розташовані в селі Крижанівка Лиманського району Одеської області, які 

належать гр. Лукіній Ірині Юріївні на праві приватної власності. 

2. Громадянці Лукіній Ірині Юріївні укласти з  Крижанівською сільською 

радою договори про передачу права власності на земельні ділянки загальною 

площею 1,0199 га, кадастрові номери 5122783200:01:002:2399, 

5122783200:01:002:2402, 5122783200:01:002:2401, 5122783200:01:002:2475 

3. Після державної реєстрації права власності використовувати земельні 

ділянки у відповідності до чинної містобудівної документації. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 

охорони природи (Дерік Г.Н.). 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Шістдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

05 жовтня 2020 року                                                                  № 1286-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОРЕКСТІН» в довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) 

років площею 0,0072 га  для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська 

рада, село Крижанівка, вул. Приморська. 

 

Розглянувши заяву в.о. директора ТОВ «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА» Одарій І.О. та проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у довгострокову оренду, розроблений ТОВ 

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

26, 33 Закону України «Про місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 122, 123, 

124, 134, 186 Земельного кодексу України, Крижанівська сільська рада 

Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної      

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОРЕКСТІН» в довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

загальною площею 0,0072 га для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, за 

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

село Крижанівка, вул. Приморська. 

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОРЕКСТІН» в довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

земельну ділянку, загальною площею 0,0072 га, кадастровий номер 

5122783200:02:001:0921, для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, за 

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

село Крижанівка, вул. Приморська. 



3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФОРЕКСТІН» укласти з Крижанівською сільською радою договір оренди 

земельної ділянки за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська  сільська  рада, село Крижанівка, вул. Приморська. 

4. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЕКСТІН» зареєструвати договір оренди 

земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЕКСТІН» виконувати обов’язки 

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

кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в 

належному стані. 

6.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

7.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних 

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

 

В.о. сільського голови                                           Л.Л. Бондаренко 
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