УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Двадцять другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
18 вересня 2017 року

№ 505-VII

Про затвердження Дудник Марини Володимирівни на посаду заступника
голови з економічних питань Крижанівської сільської ради
Розглянувши пропозицію сільського голови про затвердження Дудник
Марини Володимирівни на посаду заступника голови з економічних питань
Крижанівської сільської ради, відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування», ст. ст. 42, 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Дудник Марину Володимирівну на посаду заступника голови з
економічних питань Крижанівської сільської ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою (Крупиця Н.Г.)

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Двадцять другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
18 вересня 2017 року

№ 506-VII

Про внесення змін до складу виконавчого комітету
Крижанівської сільської ради
Розглянувши пропозицію сільського голови про внесення змін до складу
виконавчого комітету Крижанівської сільської ради, відповідно до ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до складу виконавчого комітету Крижанівської сільської
ради, а саме: виключити із складу виконавчого комітету Гревуля Д.Б. та
включити Антоненко О.А.
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою (Крупиця Н.Г.)

Сільський голова

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н.Г. Крупиця

РІШЕННЯ
Двадцять другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
18 вересня 2017 року

№ 507-VII

Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 07.11.2008
року зареєстрованого за №040852400006 від 08.12.2008 року
Розглянувши заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю
«БУДМАРИН» Топалова О.К. , враховуючи що після поділу земельної ділянки
5122783200:02:001:0876, яка перебуває в користуванні ТОВ «БУДМАРИН» на
підставі договору оренди земельної ділянки від 07.11.2008 року
зареєстрованого в Комінтернівському районному відділі Одеської регіональної
філії центру ДЗК у книзі записів державної реєстрації Договорів оренди землі
від 08.12.2008 року за №040852400006 , загальною площею 11,0 га, під
розміщення жилого комплексу за адресою: Одеська область, Лиманський
район, с. Крижанівка, утворено земельні ділянки 5122783200:02:001:2808,
площею 10,28 га та 5122783200:02:001:2807, площею 0,720 га, керуючись ст. 12,
93, 124 Земельного кодексу України, ст.33 Закону України «Про оренду землі»,
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 до договору оренди земельної ділянки від 07.11.2008 року
зареєстрованого в Комінтернівському районному відділі Одеської регіональної
філії центру ДЗК у книзі записів державної реєстрації Договорів оренди землі
від 08.12.2008 року за №040852400006 укладеного між Крижанівською
сільською радою та ТОВ «БУДМАРИН».
2. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. укласти з ТОВ «БУДМАРИН»
додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 07.11.2008 року
зареєстрованого в Комінтернівському районному відділі Одеської регіональної
філії центру ДЗК у книзі записів державної реєстрації Договорів оренди землі
від 08.12.2008 року за №040852400006, на земельну ділянку площею 10,28 га,
кадастровий номер 5122783200:02:001:2808.
3. Зобов'язати ТОВ «БУДМАРИН» зареєструвати додаткову угоду до
договору оренди земельної ділянки від 07.11.2008 року зареєстрованого в
Комінтернівському районному відділі Одеської регіональної філії центру ДЗК
у книзі записів державної реєстрації Договорів оренди землі від 08.12.2008 року
за №040852400006 в органах державної реєстрації, на земельну ділянку
площею 10,28 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2808

4. Земельну ділянку площею 0,720 га, кадастровий номер
5122783200:02:001:2807, га віднести до земель запасу комунальної власності
Крижанівської сільської ради, в зв'язку із відмовою ТОВ «БУДМАРИН».
5. 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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
Двадцять другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
18 вересня 2017 року

№ 508-VII

Про внесення змін в рішення двадцять першої сесії сьомого скликання
Крижанівської сільської ради №483-УІІ від 27.07.2017 року «Про
затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці
Україні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області»
Розглянувши заяву гр. Бабенко Галини Петрівни, Бабенко Марії
Григорівни, Бабенко Інни Вікторівни, яка діє в інтересах неповнолітнього
Бабенко Володимира Олександровича та подані матеріали, 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», , Крижанівська сільська рада
Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в рішення двадцять першої сесії сьомого скликання
Крижанівської сільської ради №483-УІІ від 27.07.2017 року «Про затвердження
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Україні для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) на території Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області» в додаток №1 п.6 в частині зазначення розміру часток
співвласників, та викласти в такій редакції:
«Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам України згідно з
переліком (додаток №1), для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованих на
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області».
2. Внести зміни в рішення двадцять першої сесії сьомого скликання
Крижанівської сільської ради №483-УІІ від 27.07.2017 року «Про затвердження
технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Україні для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) на території Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області» в додаток №2 п.6 в частині зазначення розміру часток
співвласників, та викласти в такій редакції:
«Передати громадянам України згідно з переліком (додаток №2),
безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 0,4249 га
розташовані на території Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області».
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

Додаток № 1 до рішення
508-VII від 18.09.2017

Перелік
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

6.

Бабенко Марія
Григорівна 2/3,
Бабенко Галина
Петрівна 1/6,
Бабенко
Володимир
Олександрович
1/6

Одеська область,Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Бескоровайнова, 2

для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Додаток № 2 до рішення
508-VII від 18.09.2017

Перелік
громадян, яким передаються безоплатно у власність земельні ділянки.

№

Площа
КадастроПрізвище, ім’я
Адреса
земельної
вий номер
Цільове призначення земельної
та
земельної
ділянки,
земельної
ділянки
по батькові
ділянки
(га)
ділянки
Бабенко Марія
Григорівна 2/3,
Бабенко Галина
с. Крижанівка,
для будівництва і обслуговування
Петрівна 1/6,
вул.
жилого будинку, господарських
Бабенко
Бескоровайнова,
будівель і споруд (присадибна ділянка)
Володимир
Олександрович
1/6

Примітка

у спільно
часткову
власність

