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УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Сімдесятої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«14» липня 2015 року

№ 1153-VI

Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки, які передані в
оренду фізичним та юридичним особам на території с. Крижанівка та с. Ліски
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області.



Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею
12 Земельного кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу
України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VI від
28.12.2014, Податковим кодексом України № 2755-VI від 02.12.2010, Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:
1. Рішення третьої сесії шостого скликання Крижанівської сільської ради № 28-VI від 24.12.2010
(із змінами № 154-VІ від 11.07.2011, № 598-VІ від 25.03.2013, № 684-VІ від 23.08.2013, № 777VІ від 10.12.2013, № 1133-VI від 13.05.2015) з 01.01.2016 вважати таким, яке втратило свою
чинність.
2. Встановити з 01.01.2016 на території Крижанівської сільської ради ставки орендної плати за
земельні ділянки, які передані в оренду фізичним та юридичним особам на території с.
Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області
згідно додатку № 1 до рішення.
3. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
4. Рекомендувати органам державної фіскальної служби інформувати Крижанівську сільську
раду про сплату орендної плати за земельні ділянки на території Крижанівської сільської ради
в розрізі земельних ділянок та власників земельних ділянок (землекористувачів).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради (Клюкас
О.П.).

Сільський голова

ПІДПИС

Н.Г. Крупиця

Витяг вірно
секретар сільської ради

ПІДПИС

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 1 до рішення
Крижанівської сільської ради
№ 1153-VI від 14.07.2015

ПЕРЕЛІК
ставок орендної плати за земельні ділянки, які передані в оренду
відповідно до їх виду використання

Розм
за зе

№ п/п

Вид використання земельної ділянки

1.

Спортивно – оздоровчі бази

12

2.

обєкти автомобільного сервісу

5

3.

Автозаправні станції

12

4.

Літні кафе-бари

8

5.

Зони відпочинку громадян

8

6.

Туристично-оздоровчого комплексу

5

7.

Центральні садиби

12

8.

Виробничі бази, складські приміщення

5

9.

рибогосподарські потреби

7

10.

Прибережна зона

5

11.

Магазини

3

12.

Інші види використання земельних ділянок

3

Секретар ради

ПІДПИС

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИТЯГ З РІШЕННЯ
Сімдесятої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«14» липня 2015 року

№ 1152-VI

Про встановлення податку на майно, в частині плати за землю на території
Крижанівської сільської ради



Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо податкової реформи» № 71-VI від 28.12.2014, Податковим кодексом України №
2755-VI від 02.12.2010, Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити з 01.01.2016 на території Крижанівської сільської ради податок на майно в частині
плати за землю згідно з Положенням (додаток №1).

2. Встановити з 01.01.2016 ставки земельного податку на території Крижанівської сільської ради
(додаток № 2).
3. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
4. Рекомендувати органам державної фіскальної служби інформувати Крижанівську сільську
раду про сплату земельного податку за землю на території Крижанівської сільської ради в
розрізі земельних ділянок та власників земельних ділянок (землекористувачів).
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради (Клюкас
О.П.).

Сільський голова

ПІДПИС

Н.Г. Крупиця

ПІДПИС

Л.Л. Бондаренко

Витяг вірно
секретар сільської ради

Додаток № 1 до рішення
Крижанівської сільської ради
№ 1152-VI від 14.07.2015

Положення
про податок на майно, в частині плати за землю
1. Загальне положення

Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється
у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і
комунальної власності

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками податку є:
2.1.1. власники земельних ділянок;
2.1.2. землекористувачі.
2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності,
встановлюються Податковим кодексом України.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або
користуванні.

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з
урахуванням коефіцієнта індексації.
4.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих
у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється Крижанівською сільською
радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується
застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В
іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку
бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

5. Ставка земельного податку

5.1. Ставки податку за земельні ділянки (незалежно від місця знаходження),
встановлюються у розмірах, згідно з Додатком № 2 до цього рішення.

6. Податковий період для плати за землю

6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний
рік.
6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується
31
грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у
зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки
може бути меншим 12 місяців).

7. 7.Порядок обчислення плати за землю

7.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного
земельного кадастру.
7.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму
податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають
відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки
податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою Податковим
кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання
такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При
поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за
землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової

оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження
нової нормативної грошової оцінки землі.
7.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову
декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не
пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає
за звітним.
7.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди
землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20
календарних днів місяця, що настає за звітним.
У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за
землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що
настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
7.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими
органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове
повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою
Податковим кодексом України.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до
іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за
період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право
власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з
місяця, в якому у нового власника виникло право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до
іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове
повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід
права власності.
7.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній
власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з
урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох
осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх
згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній
частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній
сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні
кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них
пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з
урахуванням прибудинкової території.
7.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на
суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно
до п. 9 цього
Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному
користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.
Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із
земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в
порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів України» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів,
якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей,
яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право
керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітейінвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового
апарату.

8. Строк сплати плати за землю

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня
виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.
У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою
плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності
або користуванні у поточному році.
8.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум
проводяться щороку до 1 травня.
8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій
декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та
землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки
за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30
календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового
(звітного) місяця.
8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації,
у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та
землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки
за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30

календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового
(звітного) місяця.
8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення
податкового повідомлення-рішення.
8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за
земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з
урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати
державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх
частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в
оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з
дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому
будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх
частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати
державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

9. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

9.1. Від сплати податку звільняються:
9.1.1. інваліди першої і другої групи;
9.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
9.1.3. пенсіонери (за віком);
9.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія «Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
9.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
9.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для
відповідної категорії фізичних осіб пунктом 11.1 цього Положення, поширюється на
одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
9.2.1. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара;
9.2.2. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
9.2.3. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

10. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

10.1. Від сплати податку звільняються юридичні особи:
- Комунальне підприємство «Надія» Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області;
10.2. Від сплати податку звільняються дошкільні та загальноосвітні навчальні
заклади, заклади культури, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної
культури та спорту, установи та підприємства, які повністю утримуються за
рахунок коштів місцевого, районного та державного бюджетів, а також релігійні
організації.

11. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

11.1. Не сплачується податок за земельні ділянки, визначені ст. 283 Податкового
кодексу України.
12. Особливості оподаткування платою за землю

12.1. Крижанівська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги
щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.
12.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється
від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це
право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується,
починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
12.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають
в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі
земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами)
сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на платників, які отримали пільги зі сплати земельного
податку, у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове
користування (оренду) іншим платникам-пільговикам.
12.4. Крижанівська сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає
відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки
рішення Одеської міської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі
сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця
кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

13. Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір
оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до
законодавства.
Крижанівська сільська рада, згідно покладених на нього повноважень, до 1 лютого
подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори
оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення
нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1
числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування державної податкової політики.
13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди
між орендодавцем (власником) і орендарем.
13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі.
13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної
плати.
13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та
порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пп. 6-8
цього Положення.
13.8. Пільги по сплаті орендної плати не передбачені.

14. Індексація нормативної грошової оцінки земель

14.1. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати
використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.
14.2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає індексації відповідно
до діючого законодавства України.

Секретар ради

ПІДПИС

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 2 до рішення
Крижанівської сільської ради
№ 1152-VI від 14.07.2015
ПЕРЕЛІК
категорій платників та розмір ставок земельного податку

№

Категорії платників земельного податку

1

2

1

Розмір
податк
грошов
3

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи
прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України
для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування,
утворені у відповідності до законів України, Збройні Сили України та Державна 1,0
прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок державного
або місцевого бюджетів
власники земельних ділянок (юридичні та фізичні особи), які мають належним

2

3

4

чином оформлене право власності на земельну ділянку, за винятком платників,
1,0
зазначених у пп. 4-8
землекористувачі (юридичні та фізичні особи), які використовують земельні
ділянки без належним чином оформлених документів на право користування
земельною ділянкою, за винятком платників, зазначених у п. 4-8
власники та користувачі сільськогосподарських угідь (фізичні особи) за один
гектар:
- для ріллі, сіножатей та пасовищ
- для багаторічних насаджень

5

3,0

0,1
0,05

власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих житловим фондом; у т.ч.
громадяни, які використовують земельні ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
0,03
(присадибна ділянка), для індивідуального дачного будівництва, для
будівництва індивідуальних гаражів;

власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих автостоянками для
зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без
0,03
отримання прибутку, гаражно-будівельними; дачно-будівельними

6

власники та користувачі земельних ділянок, зайнятих садівницькими
товариствами

7

5

власники та користувачі земельних ділянок залізничного та авіаційного
транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані
0,25
культурно-побутові будівлі та інші споруди, які оподатковуються на загальних
підставах).

8

власники та користувачі земельних ділянок, які надані для розміщення об’єктів
енергетики, що виробляють електричну енергію з відновлених джерел енергії

9

5

10

власники вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, розташованих в
житлових будинках

3,0

11

землекористувачі, які набули земельні ділянки на праві постійного
користування, за винятком платників, зазначених у пп.4-8, 12

0,1

12

землекористувачі, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але не
можуть мати їх на такому праві відповідно до статті 92 Земельного кодексу
12
України

Секретар ради

ПІДПИС

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ
КРИЖАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ
СКЛИКАННЯ
С. КРИЖАНІВКА

«05» грудня 2014 року

№ 1033-VI

Про внесення змін в рішення п’ятдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської
ради № 999-VI від 17.10.2014 року «Про встановлення нормативів для
одиниці створеної потужності».

З метою належного виконання абзацу другого ч. 5 ст. 40 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», враховуючи лист Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України (МІНРЕГІОН УКРАЇНИ) від 28.10.2014 р. № 7/15-12809, «Про індекси зміни
вартості на 1 жовтня 2014 року», наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.11.2014 р. №
306 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами
України» керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:
1. Пункт 1. рішення п’ятдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради № 999-VI від
17.10.2014 року «Про встановлення нормативів для одиниці створеної
потужності», а саме: «1. Встановити нормативи для одиниці створеної потужності
при споруджені об’єктів житлового будівництва в розмірі 5324 грн. за 1 м2
загальної площі квартир будинку.» вважати пунктом 1.1. та викласти в новій
редакції:
1.1. Встановити нормативи для одиниці створеної потужності при споруджені
об’єктів житлового будівництва в розмірі 5813 грн. за 1 м2 загальної площі квартир
будинку.
2. Доповнити рішення п’ятдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради № 999-VI
від 17.10.2014 року «Про встановлення нормативів для одиниці створеної
потужності» пунктом 1.2. а саме:
- Встановити нормативи для одиниці створеної потужності при споруджені об’єктів
нежитлових будівель та споруд в розмірі 10686 грн. за 1 м2 загальної площі
будівель та споруд.
3. Контроль та виконання даного рішення покласти на комісію з питань залучення
та розподілу коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку
інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради (Мельник О.М.)

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
П’ЯТДЕСЯТ ВОСЬМОЇ СЕСІЇ
КРИЖАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ VІ
СКЛИКАННЯ
С. КРИЖАНІВКА
05 грудня 2014 року

№ 1032-VI

Про встановлення розміру внеску на рахунок КП «Надія» за видачу
технічних умов на підключення к мережам водопостачання та
водовідведення

Керуючись ст.. 25, 26 закону України Про місцеве самоврядування в Україні
Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Встановити розмір внеску на рахунок КП «Надія» за видачу технічних умов на
підключення к мережам водопостачання та водовідведення - для юридичних осіб
та фізичних осіб підприємців - 2000 грн. , для фізичних осіб – 100 грн.
2. КП «Надія» при видачі технічних умов на підключення к мережам
водопостачання та водовідведення керуватися цим рішенням.
3. Контроль за виконанням рішення покласти заступника сільського голови з
питань діяльності виконавчих органів рада Мельника О.М.

Сільський голова

Н.Г.Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1031-VI

Про розробку детального плану території на земельній ділянці розташованої
за адресою: с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Комінтернівського
району, Одеської області.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.ст. 8,10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
ст. 12 Закону України «Про основи містобудування»

В И Р І Ш И Л А:

1. Розробити детальний план території на земельній ділянці загальною площею
3,4253 га розташованої за адресою: с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради,

Комінтернівського району, Одеської області, кадастровий номер:
5122783200:01:002:1554.
2. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради замовити
детальний план території на земельній ділянці розташованої за адресою: с.
Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району, Одеської
області, кадастровий номер: 5122783200:01:002:1554 в ліцензійній організації.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1030-VI

Про передачу земельної ділянки у власність гр.
Медведковій Олені Миколаївні для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: с. Ліски, вул. Касьяненко, 17 на
території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області.

Відповідно до ст. 12,26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.
12,38,39,40,116,118,122 Земельного кодексу України, п. 3 розділу VII Закону
України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву гр. Медведкової
О.М. та подані матеріали, Крижанівська сільська рада Комінтернівського району
Одеської області

В И Р І Ш И Л А:
1. Передати гр. Медведковій Олені Миколаївні безоплатно у власність земельну
ділянку загальною площею 0,0644 га, для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована
за адресою: с. Ліски, вул. Касьяненко, 17 на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер 5122783200
:01:002:1914.
2. Зобов’язати гр. Медведкову Олену Миколаївнуї виконувати обов’язки власника
земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного кодексу України.
3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікових
документів.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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.).

Cільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1029-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Сілковій Ользі Дмитрівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в
с. Крижанівка, вул. Морська, 91 на території Крижанівської сільської
радиКомінтернівського району Одеської області.

Розглянувши заяву гр. України Сілкової О.Д. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, розроблений ПП «ГРОС-ЛЕНД»,
керуючись ст.ст. 12,38,39,40,118,120,121,123,134 Земельного кодексу України, 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. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Сілковій Ользі Дмитрівні для будівництва і обслуговування жилого

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Крижанівка,
вул. Морська, 91 на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського
району Одеської області.
2. Передати громадянці України Сілковій Ользі Дмитрівні безоплатно у власність
земельну ділянку загальною площею 0,0340 га, для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: с. Крижанівка, вул. Морська, 91 на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:02:001:2570.
3. Зобов’язати гр. Сілкову Ольгу Дмитрівну виконувати обов’язки власника
земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1028-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Мироненко Вікторії Миколаївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: с. Крижанівка, вул. Набережна, 8 на
територіїКрижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.

Розглянувши заяву гр. України Мироненко В.М. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, розроблений ФОП Литвиненко Н.І.,
керуючись ст.ст. 12,38,39,40,118,120,121,123,134 Земельного кодексу України, 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. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Мироненко Вікторії Миколаївні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: с. Крижанівка, вул. Набережна, 8 на території Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району Одеської області.
2. Передати громадянці України Мироненко Вікторії Миколаївні безоплатно у
власність земельну ділянку загальною площею 0,0638 га, для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: с. Крижанівка, вул. Набережна, 8 на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:02:001:2564.
3. Зобов’язати гр. Мироненко Вікторію Миколаївну виконувати обов’язки власника
земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1027-VI

Про надання дозволу громадянам України Кравчук Юрію Борисовичу та
Верейновій Галині Володимирівні на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська
рада, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 1.

Відповідно до ст. 12,26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.
12, 38, 39, 40, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, п.3 розділу VII Закону
України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву гр. Кравчук
Ю.Б. та гр. Верейнової Г.В. та подані матеріали, Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Кравчук Юрію Бориславовичу (69/100 частини) та гр.
Верейновій Галині Володимирівні (31/100 частини) на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0624 га, розташованої за адресою: с.
Крижанівка вул. Ветеранів, 1 Крижанівської сільської ради Комінтернівського
району Одеської області.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1026-VI

Про надання дозволу громадянам України Черковій Вікторії Сергіївні, та
Черкову Михайлу Яковичу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська
рада, с. Крижанівка, вул. Сонячна, 58.

Відповідно до ст. 12,26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.
12, 38, 39, 40, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, п.3 розділу VII Закону
України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву гр. Черкової
В.С., та Черкова М.Я. та подані матеріали, Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Рішення 54 сесії 6 скликання Крижанівської сільської ради № 960-VI від
02.09.2014 року вважати таким, яке втратило свою чинність.
2. Надати дозвіл гр. Черковій Вікторії Сергіївні, та Черкову Михайлу Яковичу на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0806 га для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), що розташована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Сонячна, 58.
3. Зареєструвати відповідну земельну ділянку
у Державному земельному кадастрі.
4. 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.
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

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1025-VI

Про надання дозволу ФОП Галінку Андрію Геннадійовичу на розробку
проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в оренду для
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства
на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області.

Розглянувши заяву ФОП Галінок А.Г., керуючись п. 34 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12,123,124,134, Земельного кодексу
України та розглянувши подані матеріали Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл ФОП Галінок Андрію Геннадійовичу на складання проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду на 49
років площею 0,0563 га для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та
дорожнього господарства, яка розташована за адресою: вул. Миколаївська, 7 б с.
Крижанівка, Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
розгляд та затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством
порядку.
3. Встановити термін дії рішення 24 (двадцять чотири) місяці.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1024-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у спільну часткову власність гр. Жиленковій Надії
Федорівні (1/3), гр. Мергель Наталії Федорівні (2/3) для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: с.Крижанівка, вул. Сонячна,
35, Крижанівської сільської радиКомінтернівського району Одеської області.

Розглянувши заяву гр. України Жиленкової Н.Ф., Мергель Н.Ф. та проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову власність,
розроблений ТОВ «ДІВА ІНВЕСТ», керуючись ст.ст.
12,38,39,40,118,120,121,123,134 Земельного кодексу України, 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. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну
часткову власність гр. Жиленковій Надії Федорівні (1/3), гр. Мергель Наталії

Федорівні (2/3) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Крижанівка, вул. Сонячна,
35, Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області.
2. Передати гр. Жиленковій Надії Федорівні (1/3), гр. Мергель Наталії Федорівні
(2/3) безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1061 га, для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: с. Крижанівка, вул. Сонячна, 35, Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:02:001:2562.
3. Зобов’язати гр. гр. Жиленкову Надію Федорівну, гр. Мергель Наталію Федорівну
виконувати обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного
кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1023-VI

Про внесення змін в рішення сорок першої сесії
Крижанівської сільської ради VI скликання №
689-VI від 23 серпня 2014 року «Про надання
громадянину України Василюк Дмитру
Леонідовичу дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки безоплатно у власність для будівництва
і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: с. Крижанівка вул.
Бескоровайнова, 35 на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району
Одеської області».

Розглянувши заяву гр. Василюка Д.Л. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,38,39,40,118,120,121,123,134 Земельного кодексу України, 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 в п. 1 рішення сорок першої сесії Крижанівської сільської ради VI
скликання № 689-VI від 23 серпня 2014 року, та викласти його в наступній редакції:
«1. Надати громадянину України Василюку Дмитру Леонідовичу дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність
площею 0,0371 га, для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель запасу за

адресою: с. Крижанівка вул. Бескоровайнова, 35 а на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області.»
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1022-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Місюку Андрію
Олександровичу в довгострокову оренду
терміном на 49 років для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Одеська область, Комінтернівський

район, Крижанівська сільська
рада, с.Крижанівка, вул. Заболотного академіка,
77в/12в.

Розглянувши заяву гр. України Місюка А.О. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у довгострокову оренду терміном на 49 років для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), розроблений ТОВ «ІНАГРО КОМІНТЕРНІВСЬКЕ»,
керуючись ст.ст. 12,38,39,40,120,122,123, 124,134 Земельного кодексу України, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Місюку
Андрію Олександровичу в довгострокову оренду терміном на 49 років для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77в/12в.
2. Передати в оренду терміном на 49 років гр. Місюку Андрію Олександровичу
земельну ділянку загальною площею 0,0077 га, для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77в/12в, кадастровий номер
5122783200:01:002: 1926.
3. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. укласти з гр. Місюком Андрієм
Олександровичем договір оренди земельної ділянки розташованої за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77в/12в.
4. Зобов’язати гр. Місюка Андрія Олександровича виконувати обов’язки
землекористувача земельної ділянки, згідно ст. 96,103 Земельного кодексу
України.

5. Зобов’язати гр. Місюка Андрія Олександровича утримувати прилеглу територію
до земельної ділянки в належному стані.
6. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1021-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Петровській
Оксані Олександрівні в довгострокову оренду
терміном на 49 років для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська
рада, с.Крижанівка, вул. Заболотного академіка,
77б/2б.

Розглянувши заяву гр. України Петровської О.О. та проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду терміном на 49 років
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), розроблений ТОВ «ІНАГРО КОМІНТЕРНІВСЬКЕ»,
керуючись ст.ст. 12,38,39,40,120,122,123, 124,134 Земельного кодексу України, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Петровській Оксані Олександрівні в довгострокову оренду терміном на 49 років
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка,
77б/2б.
2. Передати в оренду терміном на 49 років гр. Петровській Оксані Олександрівні
земельну ділянку загальною площею 0,0042 га, для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77б/2б, кадастровий номер
5122783200:01:002:1928.
3. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. укласти з гр. Петровською Оксаною
Олександрівною договір оренди земельної ділянки розташованої за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77б/2б.

4. Зобов’язати гр. Петровську Оксану Олександрівну виконувати обов’язки
землекористувача земельної ділянки, згідно ст. 96,103 Земельного кодексу
України.
5. Зобов’язати гр. Петровську Оксану Олександрівну утримувати прилеглу
територію до земельної ділянки в належному стані.
6. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1020-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Подручному Андрію Сергійовичу у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка) в с.Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77/4 на
територіїКрижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.

Розглянувши заяву гр. України Подручного А.С. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, розроблений ТОВ «ІНАГРО
КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», керуючись ст.ст. 12,38,39,40,118, 120,121,123,134
Земельного кодексу України, 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. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Подручному Андрію Сергійовичу у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.
Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77/4 на території Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району Одеської області.
2. Передати гр. Подручному Андрію Сергійовичу безоплатно у власність земельну
ділянку загальною площею 0,0142 га, для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.
Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77/4 на території Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:01:002:1930.
3. Зобов’язати гр. Подручного Андрія Сергійовича виконувати обов’язки власника
земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1019-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Місюку Олександру Анатолійовичу у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в с.Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77б/1б на
територіїКрижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.

Розглянувши заяву гр. України Місюка О.А. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, розроблений ТОВ «ІНАГРО
КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», керуючись ст.ст. 12,38,39,40,118,120,121,123,134
Земельного кодексу України, 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. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Місюку Олександру Анатолійовичу у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.

Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77б/1б на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області.
2. Передати гр. Місюку Олександру Анатолійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку загальною площею 0,0071 га, для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77б/1б на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області,
кадастровий номер 5122783200:01:002:1927.
3. Зобов’язати гр. Місюка Олександра Анатолійовича виконувати обов’язки
власника земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1018-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Пробняк Вікторії Миколаївні, гр. Пробняк Олексію Васильовичу у спільну
часткову власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Крижанівка, вул.
Заболотного академіка, 77/5 на території Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району Одеської області.

Розглянувши заяву гр. України Пробняк В.М., гр. Пробняк О.В. та проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, розроблений ТОВ
«ІНАГРО КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», керуючись ст.ст. 12,38,39,40,118,120,121,123,134
Земельного кодексу України, 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. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Пробняк Вікторії Миколаївні, гр. Пробняк Олексію Васильовичу у спільну часткову
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Крижанівка, вул. Заболотного
академіка, 77/5 на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області.
2. Передати гр. Пробняк Вікторії Миколаївні, гр. Пробняк Олексію Васильовичу
безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку загальною площею
0,0138 га, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Крижанівка, вул.
Заболотного академіка, 77/5 на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:01:002:1929.
3. Зобов’язати гр. Пробняк Вікторію Миколаївну, гр. Пробняк Олексія Васильовича
виконувати обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного
кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1017-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Алхазову Юрію Христофоровичу у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в с.Крижанівка, вул. Морська, 26 на
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.

Розглянувши заяву гр. України Алхазова Ю.Х. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність, розроблений ТОВ «ДП ІНАГРО»,
керуючись ст.ст. 12,38,39,40,118,120,121,123,134 Земельного кодексу України, 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. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Алхазову Юрію Христофоровичу у власність для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с.
Крижанівка, вул. Морська, 26 на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області.
2. Передати громадянину України Алхазову Юрію Христофоровичу безоплатно у
власність земельну ділянку загальною площею 0,0558 га, для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: с. Крижанівка, вул. Морська, 26 на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:02:001:2552.
3. Зобов’язати гр. Алхазова Юрія Христофоровича виконувати обов’язки власника
земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

Н.Г. Крупиця

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1016-VI

Про відмову гр. Кінінєєву Дмитру Івановичу у зміні цільового призначення
земельної ділянки розташованої на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області з ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на будівництво і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Розглянувши заяву гр. Кінінєєва Д.І. керуючись ст.ст. 12,20 Земельного кодексу
України, п. 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України,
відповідно ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Відмовити гр. Кінінєєву Дмитру Івановичу у зміні цільового призначення
(використання) земельної ділянки з ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на будівництво і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд розташованої на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:01:002:0233.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1015-VI

Про відмову гр. Андріці Захару Дмитровичу у зміні цільового призначення
земельної ділянки розташованої на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області з ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на будівництво і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Розглянувши заяву гр. Андріци З.Д. керуючись ст.ст. 12,20 Земельного кодексу
України, п. 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України,
відповідно ст. 26 п. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Відмовити гр. Андріці Захару Дмитровичу у зміні цільового призначення
(використання) земельної ділянки з ведення товарного сільськогосподарського
виробництва на будівництво і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:01:002:0234.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«05» грудня 2014 року

№ 1014-VI

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 27.01.2006 року зареєстрованого за № 04065240003.

Розглянувши додаткову угоду від 01.11.2014 року укладену між Крижанівською
сільською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «Алькор-S» до
договору оренди земельної ділянки від 27.01.2006 року зареєстрованого в
Комінтернівському районному відділі Одеської регіональної філії центру ДЗК у
Книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі запис за реєстровим
№040652400003, кадастровий номер: 5122783200:02:001:0396, відповідно до
Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», Земельного кодексу
України, Податкового кодексу України з метою економічного регулювання
земельних відносин при визначенні розміру земельного податку та орендної плати
за земельні ділянки державної та комунальної власності, згідно технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель (с. Крижанівка, с. Ліски),
розроблену ТОВ «ДП ІНАГРО» та затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії VІ
скликання Крижанівської сільської ради № 630-VІ від 20.06.2013 р., керуючись
статтею 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 додаткову угоду від 01.11.2014 року укладену між Крижанівською
сільською радою та ТОВ «Алькор-S» до договору оренди земельної ділянки від
27.01.2006 року зареєстрованого за №040652400003 (додається).
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 27.01.2006 року
зареєстрованого за №040652400003 згідно додаткової угоди від 01.11.2014 року
укладеної між Крижанівською сільською радою та ТОВ «Алькор-S».
3. Зобов’язати ТОВ «Алькор-S» зареєструвати додаткову угоду від 01.11.2014 року
до договору оренди земельної ділянки від 27.01.2006 року зареєстрованого за
№040652400003 в органах державної реєстрації.
4. Встановити Нормативну грошову оцінку земельної ділянки на період
будівництва з врахуванням коефіцієнту Кф – 0,5 терміном на 1 (один) рік з
моменту реєстрації додаткової угоди в органі державної реєстрації.
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

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьма сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«25» листопада 2014 року

№ 1013-VI

Про створення депутатської тимчасової контрольної комісії Крижанівської
сільської ради по перевірці дотримання законодавства України компанією
ТОВ «СВТ-Ко» при використанні земельної ділянки наданої в користування
для розміщення жилого мікрорайону і об’єктів соціально-культурного
призначення «Зелений мис» та по перевірці дотримання законодавства
України компанією ОК «ЖБК «південна будівельна компанія» при
використанні земельної ділянки наданої в користування для розміщення
житлової групи та проведення будівельних робіт.

Відповідно до ст. 48 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Крижанівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Створити депутатську тимчасову контрольну комісію Крижанівської сільської
ради по перевірці дотримання законодавства України компанією ТОВ «СВТ-Ко»
при використанні земельної ділянки наданої в користування для розміщення
жилого мікрорайону і об’єктів соціально-культурного призначення «Зелений мис»
та по перевірці дотримання законодавства України компанією ОК «ЖБК «південна
будівельна компанія» при використанні земельної ділянки наданої в користування
для розміщення житлової групи та проведення будівельних робіт.
2. Затвердити персональний склад комісії:
голова комісії - Константинова С.В.;
члени комісії – Немалов Володимир Миколайович, Савчинська Марія Іванівна,
Горюк Анатолій Антонович, Спельнік Сергій Валентинович, Слєсарчук Наталія
Василівна.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію
Крижанівської сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка
05 грудня 2014 року

№ 1012-VI

Про внесення змін до складу комітету з конкурсних торгів
Крижанівської сільської ради

З метою раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення виконання
Закону України «Про здійснення державних закупівель», керуючись ст.. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Вивести із складу комітету з конкурсних торгів Крижанівської сільської ради Шафлінську С.М.,
заступника голови комітету, та ввести в комісію на посаду заступника голови комітету
Подгорняка Г.М., інспектора з благоустрою Крижанівської сільської ради.
2. Вивести із складу комітету з конкурсних торгів Крижанівської сільської ради Антоненко О.В. та
ввести в комісію Беляка В.П. спеціаліста І категорії землевпорядника Крижанівської сільської
ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Крупицю Н.Г.

Сільський голова

Н.Г.Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання

«05» грудня 2014 року

№ 1011-VI

Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2014 рік
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 64 Закону України „ Про місцеве
самоврядування в Україні”, пункту 3 статті 23, пункту 8 статті 51 та пункту 8 статті
78 Бюджетного кодексу України, Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сорок шостої сесії Крижанівської сільської ради №
810-VI від 30 січня 2014 року «Про затвердження бюджету Крижанівської сільської
ради на 2014 рік» за рахунок доходної та видаткової частини бюджетного року по
загальному та спеціальному фонду бюджету.
2. Внести зміни до обсягу видатків загального фонду бюджету на 2014 рік у
загальній сумі – 500,00 тис.грн., у тому числі до обсягу видатків загального фонду
бюджету у сумі -500,00 тис.грн, видатків спеціального фонду бюджету – 0,00
тис.грн.
3. Провести перерозподіл лімітних призначень доходної частини загального
фонду бюджету в сумі – 0,0 тис. грн.
3. Додатки та пояснювальна записка є невід’ємною частиною цього рішення
4. Рішення набирає чинності з «05 » грудня 2014 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради
(Клюкас О.П.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Пояснювальна записка до рішення

П’ятдесят восьмої сесії Крижанівської сільської ради

VI скликання

«05» грудня 2014 року

№ 1011-VI

«Про зміни до рішення сесії від 30.01.2014року № 810-VI «Про затвердження
бюджету Крижанівської сільської ради на 2014 рік»
Пропонується внести зміни до рішення сесії Крижанівської сільської
ради №810-VI від 30.01.2014 року „ Про затвердження бюджету Крижанівської
сільської ради на 2014 рік” за рахунок вільного залишку коштів доходної та
видаткової частини бюджету.
за рахунок вільного залишку коштів загального фонду бюджету - 500,00
тис.грн.
1. У зв’язку із виробничою необхідністю виділити додатково кошти на поточний ремонт доріг в
сумі 500,00 тис.грн. за рахунок залишку коштів загального фонду бюджету на початок року.

КФК

КЕКВ

Сума, грн.

Напрями використання

170703/01

2240

500000,00

«Видатки на проведення робіт, пов’язаних із
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг»

500000,00
1. У зв’язку з виробничою необхідністю коригування лімітних призначень, доходної частини
загального фонду бюджету, та рішення постійної комісії з питань планування фінансів,
бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради, вирішили :

Провести перерозподіл лімітних призначень доходної частини по загальному
фонду бюджету у сумі 0,00 тис. грн., а саме :
За загальним фондом :

Код

Найменування показників

Сума

18020200

Збір за місця для паркування транспортних засобів,сплачений фізичними
особами

-1928

18030100

Туристичний збір сплачений юридичними особами

-2525

18030200

Туристичний збір сплачений фізичними особами

1472

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля)сплачений -7228
фізичними особами

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля)сплачений 9400
юридичними особами

18040500

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений 2600
фізичними особами

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство)
сплачений фізичними особами

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений 2409
юридичними особами

18040800

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство)
сплачений юридичними особами

-1150

18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений
юридичними особами

2000

Всього

0,00

Додатки до рішення сорок шостої сесії Крижанівської сільської ради від №
810-VI від 30.01.2014р «Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради
на 2014 рік» викласти в новій редакції.

Спеціаліст І категорії – бухгалтер

Н.В.Сергєєва

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

5300

«25» листопада 2014 року

№ 1010-VI

Про затвердження рішень виконавчого комітету Крижанівської сільської
ради №340 від 18.11.2014 року, №341 від 18.11.2014 року, №342 від 18.11.2014
року

Керуючись 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. Затвердити рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради №340
від 18.11.2014 року «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку та
договору благоустрою вулиці Приморської в с. Крижанівка, Комінтернівського
району Одеської області», №341 від 18.11.2014 року «Про затвердження договору
на проведення авторського нагляду благоустрою вулиці Приморської в с.
Крижанівка, Комінтернівського району Одеської області», №342 від 18.11.2014
року «Про затвердження договору на проведення технагляду благоустрою вулиці
Приморської в с. Крижанівка, Комінтернівського району Одеської області»
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Крупицю
Н.Г..

Сільський голова

УКРАЇНА

Н.Г. Крупиця

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«25» листопада 2014 року

№ 1009-VI

Про внесення змін до складу комісії з питань залучення та розподілу коштів
пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених
пунктів Крижанівської сільської ради

Відповідно до Рішення Крижанівської сільської ради № 301 від 10 лютого 2012р.,
керуючись 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 в склад комісії з питань залучення та розподілу коштів пайової участі замовників
у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради –
вивести із складу комісії заступника сільського голови з економічних питань – головного
бухгалтера Шафлінську С.М., заступника голови комісії, та ввести в комісію на посаду
заступника голови комісії Подгорняка Г.М., інспектора з благоустрою Крижанівської сільської
ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Крупицю
Н.Г..

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
П’ятдесят сьомої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка
«25» листопада 2014 року

№ 1008-VI

Про внесення змін до рішення сорок другої сесії Крижанівської сільської
ради VІ скликання від 25.09.2013 року № 709 -VI«Про затвердження проекту
договору підряду виконання робіт по будівництву інженерних мереж
водовідведення поза межами земельної ділянки по вулицям Ветеранів,
Сонячна, каналізаційної насосної станції №1 (КНС-1) господарсько-побутової
каналізації (2-га Крижанівська балка) с. Крижанівка Комінтернівського району
Одеської області»

Керуючись 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. Припинити дію договору підряду виконання робіт по будівництву
інженерних мереж водовідведення поза межами земельної ділянки по вулицям
Ветеранів, Сонячна, каналізаційної насосної станції №1 (КНС-1) господарськопобутової каналізації (2-га Крижанівська балка) с. Крижанівка Комінтернівського
району Одеської області.

2. Дозволити сільському голові укласти додаткову угоду про розірвання договору
підряду виконання робіт по будівництву інженерних мереж водовідведення поза
межами земельної ділянки по вулицям Ветеранів, Сонячна, каналізаційної
насосної станції №1 (КНС-1) господарсько-побутової каналізації (2-га Крижанівська
балка) с. Крижанівка Комінтернівського району Одеської області.
3. Залишок не використаних коштів направити на благоустрій вулиці Приморської
в с. Крижанівка, Комінтернівського району Одеської області.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Крижанівської сільської ради з питань комунальної власності, житловокомунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку,
транспорту комунального та дорожнього будівництва (Константинова С.В.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання

02 вересня 2014 року

№ 940- VI

Про затвердження звіту про виконання бюджету Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району
за І півріччя 2014 року

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши

звіт заступника сільського голови з економічних питань – головного бухгалтера за І
півріччя 2014 року, Крижанівська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Крижанівської сільської ради Комінтернівського
району Одеської області за І півріччя 2014 року.
2. Додатки та пояснювальна записка є невід’ємною частиною цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради (Клюкас О.П.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання

02 вересня 2014 року

№ 941-VI

Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2014 рік
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 64 Закону України „ Про місцеве
самоврядування в Україні”, пункту 3 статті 23, пункту 8 статті 51 та пункту 8 статті
78 Бюджетного кодексу України, Крижанівська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести змін до рішення сесії Крижанівської сільської ради № 810-VI від
30.01.2014 року „ Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради на
2014 рік” за рахунок вільного залишку коштів на початок бюджетного року
по спеціальному фонду бюджету.
2. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2014 рік у загальній сумі 185,0
тис. грн., у тому числі до обсягу видатків спеціального фонду бюджету – 185,0 тис.
грн.
3. Додатки та пояснювальна записка є невід’ємною частиною цього рішення.
4. Рішення набирає чинності з 02 вересня 2014 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради
(Клюкас О.П.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Пояснювальна записка до рішення

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання

« 02 » вересня 2014 року

№ 941-VI

«Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2014рік»
Пропонується внести зміни до рішення сорок шостої сесії Крижанівської
сільської ради № 810-VI від 30.01.2014 року «Про затвердження бюджету
Крижанівської сільської ради на 2014 рік» за рахунок вільного залишку коштів на
початок бюджетного року по спеціальному фонду бюджету, а саме:
за рахунок залишку коштів спеціального фонду бюджету розвитку 185000,00 грн. у тому числі :

- у зв’язку із виробничою необхідністю та враховуючи звернення директора
ЗОШ І-ІІІ ступенів Ліцею-ДНЗ Крижанівської сільської ради, щодо придбання
твердопаливного котла, за рішенням постійної комісії з питань планування
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради, внести зміни
до видаткової частини спеціального фонду бюджету у сумі 100000,00 грн. а саме:
КФК

КЕКВ

Сума, грн.

Напрями використання

250324/07

3220

100000,00

«Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів»

- у зв’язку із виробничою необхідністю та враховуючи звернення в.о головного
лікаря Амбулаторії Крижанівської сільської ради, щодо придбання
твердопаливного котла, за рішенням постійної комісії з питань планування
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради, внести зміни
до видаткової частини спеціального фонду бюджету у сумі 45000,00 грн. а саме:
КФК

КЕКВ

Сума, грн.

Напрями використання

250324/07

3220

45000,00

«Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів»

- у зв’язку із виробничою необхідністю, щодо придбання твердопаливного
котла для Крижанівської сільської ради, та за рішенням постійної комісії з питань
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради,
внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету у сумі 40000,00
грн. а саме:
КФК

КЕКВ

Сума, грн.

Напрями використання

010116/07

3110

40000,00

«Органи місцевого самоврядування»

Додатки до рішення сорок шостої сесії Крижанівської сільської ради № 810-VI
від 30.01.2014 року «Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради
на 2014 рік» викласти в новій редакції.

Заступник голови
з економічних питань -

головний бухгалтер

С.М.Шафлінська

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання

02 вересня 2014 року

№ 942- VI

Про внесення змін до Програми Милосердя в дії

Керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Крижанівська сільська рада,

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в Програму «Милосердя в дії», доповнивши її наступним пунктом:

«надання матеріальної допомоги громадянам України, які переміщуються з
тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції
в Луганській та Донецькій області»
1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Клюкас О.П.).

Сільський голова

Н.Г.Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
п’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання

02 вересня 2014 року

№ 943- VI

РІШЕННЯ

Про скасування рішення виконавчого комітету Крижанівської
сільської ради №48 від 28.03.2014 року «Про затвердження протокольного
рішення комісії з питань залучення та розподілу коштів пайової участі
замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів
Крижанівської сільської ради від 26.03.2014 року»

Керуючись ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Скасувати рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради №48 від
28.03.2014 року «Про затвердження протокольного рішення комісії з питань
залучення та розподілу коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку
інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради від 26.03.2014
року».
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію
Крижанівської сільської ради з питань комунальної власності, житловокомунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку,
транспорту комунального та дорожнього будівництва (Константинова С.В.).

Сільський голова

Н.Г.Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VI скликання

02 вересня 2014 року

№944-VI

Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2014рік

На виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності" », керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада вирішила:
1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік
(додаток №1).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію
Крижанівської сільської ради з питань прав людини, регламенту, депутатської
діяльності, етики, законності та регуляторної політики (Спельник С.В.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 945-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, яка належить на праві власності громадянину України
Серватинському Валентину Петровичу, цільове призначення якої
змінюється з будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) на будівництво і обслуговування
готелю та господарських будівель, розташованої за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Ліски,
вулиця Придорожна, 51.

Розглянувши заяву громадянина України Серватинського В.П. про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення
якої змінюється, розробленого ТОВ «ДП Інагро», керуючись ст.ст. 12,20,118 та 121
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом
України «Про регулювання містобудівної діяльності», 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка
належить на праві власності громадянину України Серватинському Валентину
Петровичу, цільове призначення якої змінюється з будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на
будівництво і обслуговування готелю та господарських будівель, розташованої за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада,
с. Ліски, вулиця Придорожна, 51.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 0,1038 га у
тому числі: 0,1038 га ріллі, кадастровий номер: 5122783200:02:001:0337, яка
належить на праві власності громадянину України Серватинському Валентину
Петровичу, з будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) на будівництво і обслуговування готелю та
господарських будівель, розташованої за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Ліски, вулиця Придорожна,
51.

3. Громадянину України Серватинському Валентину Петровичу відшкодувати у
двомісячний строк втрати сільськогосподарського виробництва із зарахуванням їх
до відповідних бюджетів у розмірах, визначених чинним законодавством.
4. Громадянину України Серватинському Валентину Петровичу зареєструвати у
встановленому чинним законодавством порядку право власності на земельну
ділянку зі зміненим цільовим призначенням.
5. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікових
документів.
6. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 946-VI

Про передачу земельної ділянки у власність гр. Коноваловій Валентині
Федорівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Крижанівка, вул.
Атаманюка, 66 на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського
району Одеської області.

Відповідно до ст. 12,26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.
12, 38, 39,40,116,118,122 Земельного кодексу України, п. 3 розділу VII Закону
України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву гр.
Коновалової В.Ф. та подані матеріали, Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати гр. Коноваловій Валентині Федорівні безоплатно у власність земельну
ділянку загальною площею 0,0791 га, для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована
за адресою: с. Крижанівка, вул. Атаманюка, 66 на території Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:02:001:2515.
2. Зобов’язати гр. Коновалову Валентину Федорівну виконувати обов’язки
власника земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного кодексу України.
3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікових
документів.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 947-VI

Про надання дозволу гр. України Медведковій
Олені Миколаївні на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), що
розташована за адресою: Одеська область,

Комінтернівський район, Крижанівська сільська
рада, с. Ліски, вул. Касьяненко, 17.

Відповідно до ст. 12,26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.
12, 38, 39, 40, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, п.3 розділу VII Закону
України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву гр. Медведкової
О.М. та подані матеріали, Крижанівська сільська рада Комінтернівського району
Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Медведковій Олені Миколаївні
на розробку технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,0644 га
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), що розташована за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська
сільська рада, с. Ліски, вул. Касьяненко, 17.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 948-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Рудякову Анатолію Івановичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: вул. Сонячна, 7, с. Крижанівка на
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.

Розглянувши заяву гр. України Рудякова А.І. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр. Рудякову Анатолію Івановичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: вул. Сонячна, 7, с. Крижанівка на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області,
розроблений ТОВ «ДІВА ІНВЕСТ», керуючись ст.ст. 12,118,120,121,123,134

Земельного кодексу України, 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. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Рудякову Анатолію Івановичу для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: вул. Сонячна, 7, с. Крижанівка на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області.
2. Передати громадянину України Рудякову Анатолію Івановичу безоплатно у
власність земельну ділянку загальною площею 0,0888 га, з них: садів – 0,0135 га,
виноградників – 0,0330 га, під забудовою 0,0423 га, для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: вул. Сонячна, 7, с. Крижанівка на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:02:001:2527.
3. Зобов’язати гр. Рудякова Анатолія Івановича виконувати обов’язки власника
земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного кодексу України.
4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікових
документів.
5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 949-VI

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду ФОП Василенко Олексію
Олексійовичу терміном на 10 років для будівництва та експлуатації станції
технічного обслуговування автомобілів з автомийкою «АЛЕКС»,
розташованої за адресою: с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 2 в/1,
Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району, Одеської області.

Розглянувши заяву ФОП Василенко О.О., та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,39,116,120,122,123,124 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0014 га в оренду ФОП Василенко
Олексію Олексійовичу терміном на 10 років для будівництва та експлуатації станції
технічного обслуговування автомобілів з автомийкою «АЛЕКС», розташованої за
адресою: с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 2 в/1, Крижанівської сільської ради,
Комінтернівського району, Одеської області.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 950-VI

Про передачу в оренду ФОП Василенко Олексію
Олексійовичу терміном на 10 років земельну
ділянку для будівництва та експлуатації станції
технічного обслуговування автомобілів з
автомийкою «АЛЕКС», розташованої за
адресою: с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 2 в,
Крижанівської сільської ради, Комінтернівського
району, Одеської області.

Розглянувши заяву ФОП Василенко О.О., та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,39,116,120,122,123,124 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

. Передати в оренду ФОП Василенко Олексію
Олексійовичу терміном на 10 років земельну ділянку
загальною площею 0,0184 га забудованих земель,
для будівництва та експлуатації станції технічного
обслуговування автомобілів з автомийкою
«АЛЕКС», розташованої за адресою: с. Крижанівка,
вул. Гонтаренко, 2 в, Крижанівської сільської ради,
Комінтернівського району, Одеської області,
кадастровий номер 5122783200:02:001:0029.

2. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. укласти з
ФОП Василенко Олексієм Олексійовичем договір
оренди земельної ділянки розташованої за
адресою: с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 2 в,
Крижанівської сільської ради, Комінтернівського
району, Одеської області.
3. Зобов’язати ФОП Василенко Олексія
Олексійовича виконувати обов’язки
землекористувача земельної ділянки, згідно ст.
96,103 Земельного кодексу України.
4. Зобов’язати ФОП Василенко Олексія
Олексійовича утримувати прилеглу територію до
земельної ділянки в належному стані.
5. Землевпоряднику сільської ради внести
відповідні зміни до земельно-облікових документів.
6. Рекомендувати управлінню Держземагентства у
Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 951-VI

Про передачу в оренду ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» терміном на 10 років земельну
ділянку для експлуатації існуючої автозаправочної станції, розташованої за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська
рада, с. Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, 135.

Розглянувши заяву регіонального менеджера ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» О.Є.
Казакова, та подані матеріали, керуючись ст.ст. 12,39,71,116,120,122,
123,124,125,126 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати в оренду ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» терміном на 10 років земельну
ділянку загальною площею 0,2899 га забудованих земель, для експлуатації
існуючої автозаправочної станції, розташованої за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вулиця
Дніпропетровська дорога, 135, кадастровий номер 5122783200:01:002:0040.
2. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. укласти з ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» договір
оренди земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вулиця
Дніпропетровська дорога, 135.
3. Зобов’язати ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» виконувати обов’язки землекористувача
земельної ділянки, згідно ст. 96,103 Земельного кодексу України.
4. Зобов’язати ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» утримувати прилеглу територію до
земельної ділянки в належному стані.
5. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікових
документів.
6. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

Н.Г. Крупиця

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 952-VI

Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії Крижанівської сільської
ради VІ скликання № 635-VІ від 20.06.2013 року «Про надання дозволу ТОВ
«Ліски» на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки в оренду для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та
дорожнього господарства на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області.»

Розглянувши заяву директора ТОВ «Ліски» Полякова Ю.В., керуючись п. 34 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12,123,124,134,
Земельного кодексу України та розглянувши подані матеріали Крижанівська
сільська рада Комінтернівського району Одеської області

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в п.1 рішення тридцять сьомої сесії Крижанівської сільської ради VІ
скликання № 635-VІ від 20.06.2013 року «Про надання дозволу ТОВ «Ліски» на
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в оренду для
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства на
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.» та викласти його в новій редакції:

- Надати дозвіл ТОВ «Ліски» на складання проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в довгострокову оренду на 10 років площею 0,1000 га для
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, яка
розташована за адресою: вул. Сахарова академіка, 5а с. Крижанівка,
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 953-VI

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 22.04.2005 року зареєстрованого за № 040552400014
від 26.05.2005 року.

Розглянувши додаткову угоду від 16.06.2014 року укладену між Крижанівською
сільською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬКОР-ОЙЛ»
до договору оренди земельної ділянки від 22.04.2005 року зареєстрованого за
реєстровим №040552400014 від 26 травня 2005 р. , укладеного на підставі
рішення № 600-ІV від 05.01.2005 р., земельна ділянка надана для будівництва та
експлуатації критого автосалону загальною площею 0,1709 га, яка знаходиться на
території Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району, Одеської області
в с. Крижанівка вул. Дніпропетровська дорога, 25 б, відповідно до Законів України
«Про оренду землі», «Про оцінку земель», Земельного кодексу України,
Податкового кодексу України з метою економічного регулювання земельних
відносин при визначенні розміру земельного податку та орендної плати за
земельні ділянки державної та комунальної власності, згідно технічної
документації з нормативної грошової оцінки земель (с. Крижанівка, с. Ліски),
розроблену ТОВ «ДП ІНАГРО» та затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії VІ
скликання Крижанівської сільської ради № 630-VІ від 20.06.2013 р., керуючись
статтею 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 додаткову угоду від 16.06.2014 року укладену між Крижанівською
сільською радою та ТОВ «АЛЬКОР-ОЙЛ» до договору оренди земельної ділянки
від 22.04.2005 року зареєстрованого за №040552400014 від 26 травня 2005 року
(додається).
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 22.04.2005 року
зареєстрованого за №040552400014 від 26 травня 2005 року згідно додаткової
угоди від 16.06.2014 року укладеної між Крижанівською сільською радою та ТОВ
«АЛЬКОР-ОЙЛ».
3. Зобов’язати ТОВ «АЛЬКОР-ОЙЛ» зареєструвати додаткову угоду від 16.06.2014
року до договору оренди земельної ділянки від 22.04.2005 року зареєстрованого
за №040552400014 від 26 травня 2005 року в органах державної реєстрації.

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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 954-VI

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 25.12.2008 року зареєстрованого за № 040952400020
від 07.09.2009 року.

Розглянувши додаткову угоду від 29.08.2014 року укладену між Крижанівською
сільською радою та гр. України Бондар К.В. до договору оренди земельної ділянки

від 25.12.2008 року зареєстрованого за № 040952400020 від 07.09.2009 року,
укладеного на підставі рішення № 382-V від 26.10.2007 р., земельна ділянка
надана для ведення городництва загальною площею 0,020 га, розташована за
адресою: с. Крижанівка вул. Гонтаренко, 2 територія Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер:
5122783200:02:001:0630, відповідно до Законів України «Про оренду землі», «Про
оцінку земель», Земельного кодексу України, Податкового кодексу України з
метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні розміру
земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та
комунальної власності, згідно технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель (с. Крижанівка, с. Ліски), розроблену ТОВ «ДП ІНАГРО» та
затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії VІ скликання Крижанівської сільської
ради № 630-VІ від 20.06.2013 р., керуючись статтею 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 додаткову угоду від 29.08.2014 року укладену між Крижанівською
сільською радою та гр. України Бондарем Костянтином Васильовичем до договору
оренди земельної ділянки від 25.12.2008 року зареєстрованого за №
040952400020 від 07.09.2009 року (додається).
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 25.12.2008 року
зареєстрованого за № 040952400020 від 07.09.2009 згідно додаткової угоди від
29.08.2014 року укладеної між Крижанівською сільською радою та гр. України
Бондарем Костянтином Васильовичем.
3. Зобов’язати гр. України Бондаря Костянтина Васильовича зареєструвати
додаткову угоду від 29.08.2014 року до договору оренди земельної ділянки від
25.12.2008 року зареєстрованого за № 040952400020 від 07.09.2009 року в
органах державної реєстрації.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 955-VI

Про надання громадянам України Пробняк Вікторії Миколаївні та Пробняк
Олексію Васильовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у спільну часткову власність для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада с. Крижанівка, вул.
Заболотного академіка, 77/5.

Розглянувши заяву гр. Пробняк В.М., гр. Пробняк О.В. та подані матеріали,
керуючись ст.ст. 12,38,39,40,81,116,118,120,121,122 Земельного кодексу України,
п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України «Про землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянам України Пробняк Вікторії Миколаївні та Пробняк Олексію
Васильовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у спільну часткову власність орієнтовною площею 0,0138 га для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул.
Заболотного академіка, 77/5.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 956-VI

Про надання громадянину України Подручному Андрію Сергійовичу дозвіл
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада с. Крижанівка,
вул. Заболотного академіка, 77/4.

Розглянувши заяву гр. Подручного А.С. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,38,39,40,81,116,118,120,121,122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянину України Подручному Андрію Сергійовичу дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
орієнтовною площею 0,0142 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77/4.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 957-VI

Про надання громадянину України Місюк Олександру Анатолійовичу дозвіл
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада с. Крижанівка,
вул. Заболотного академіка, 776/1б.

Розглянувши заяву гр. Місюк О.А. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,38,39,40,81,116,118,120,121,122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянину України Місюк Олександру Анатолійовичу дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
орієнтовною площею 0,0071 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77б/1б.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 958-VI

Про надання громадянину України Місюк Андрію Олександровичу дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада с. Крижанівка,
вул. Заболотного академіка, 77в/12в.

Розглянувши заяву гр. Місюк А.О., та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,38,39,40,120,122,123,124 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянину України Місюк Андрію Олександровичу дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
терміном на 49 років орієнтовною площею 0,0077 га для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) розташованої за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77в/12в.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 959-VI

Про надання громадянці України Петровській Оксані Олександрівні дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада с. Крижанівка,
вул. Заболотного академіка, 77б/2б.

Розглянувши заяву гр. Петровської О.О., та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,38,39,40,120,122,123,124 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянці України Петровській Оксані Олександрівні дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
терміном на 49 років орієнтовною площею 0,0042 га, для будівництва і

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) розташованої за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77б/2б.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 960-VI

Про надання дозволу громадянам України Черковій Вікторії
Сергіївні, Черкову Павлу Яковичу та Черкову Михайлу Яковичуна розробку

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), що розташована за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул.
Сонячна, 58.

Відповідно до ст. 12,26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.
12, 38, 39, 40, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, п.3 розділу VII Закону
України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву гр. Черкової
В.С., Черкова П.Я. та Черкова М.Я. та подані матеріали, Крижанівська
сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Черковій Вікторії Сергіївні, Черкову Павлу Яковичу та Черкову
Михайлу Яковичу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
площею 0,0806 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, вул. Сонячна, 58.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 961-VI

Про продовження терміну дії рішень сорок першої сесії Крижанівської
сільської ради VI скликання № 677-VI від 23.08.2013 року, № 678-VI від
23.08.2013 року.

Розглянувши заяву директора ТОВ «ЖОВОЛІ ПЛЮС» Грек А.В. та подані
матеріали керуючись п.34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12,123,124,134, Земельного кодексу України,
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити термін дії рішень сорок першої сесії Крижанівської сільської ради VI
скликання № 677-VI від 23.08.2013 року «Про надання дозволу ТОВ «ЖОВОЛІ

ПЛЮС» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
довгострокову оренду для розміщення майданчика для організації торгівлі з
автотранспорту та автостоянки розташованої на території с. Крижанівка вул.
Миколаївська, 3 Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.», № 678-VI від 23.08.2013 року «Про надання дозволу ТОВ «ЖОВОЛІ
ПЛЮС» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
довгострокову оренду для розміщення майданчика для організації торгівлі
розташованої на території с. Крижанівка вул. Миколаївська, 3 Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області.» до 23.08.2016 року.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 962-VI

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду ФОП Ткачуку Анатолію Богдановичу
терміном на 10 років для розміщення та експлуатації об’єктів комерційного
призначення, розташованої за адресою: с. Крижанівка, вул. Сахарова
академіка, 1/1 Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району,
Одеської області.

Розглянувши заяву ФОП Ткачука А.Б., та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,39,116,120,122,123,124 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтовною площею 0,0928 га в оренду ФОП Ткачуку Анатолію
Богдановичу терміном на 10 років для розміщення та експлуатації об’єктів
комерційного призначення, розташованої за адресою: с. Крижанівка, вул.
Сахарова академіка, 1/1, Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району,
Одеської області.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
3. Встановити термін дії рішення 12 (дванадцять) місяців.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 963-VI

Про визнання таким, що втратило чинність, рішення двадцять сьомої сесії
Крижанівської сільської ради V скликання від 14.09.2010 року № 861–V «Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення
земельної ділянки для розміщення інфраструктури оптових ринків
сільськогосподарської продукції на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області».

Розглянувши лист начальника управління Держземагенства в Комінтернівському
районі Братінова І.І. вихід. № 18-1503-0. 13-2487/2-14, щодо припинення чинності
рішення, керуючись ст. 123,134 Земельного кодексу України», ст.ст. 26,59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення двадцять сьомої сесії
Крижанівської сільської ради V скликання від 14.09.2010 року № 861–V «Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської
продукції на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області».
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 964-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, яка належить на праві власності ПАТ «ОДЕСА-АВТО»,
цільове призначення якої змінюється з ведення садівництва на розміщення
демонстраційного майданчика по продажу автомобілів, розташованої на
території СТ «Садовод», вул. Садова, 27 Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області.

Розглянувши заяву гр. України Пироженко О.І. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, розробленого
ТОВ «ДП Інагро», керуючись ст.ст. 12,20,35 Земельного кодексу України, ст. 50
Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про регулювання
містобудівної діяльності», ст. 12,26,33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Комінтернівського району
Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка
належить на праві власності ПАТ «ОДЕСА-АВТО», цільове призначення якої
змінюється з ведення садівництва на розміщення демонстраційного майданчика
по продажу автомобілів, розташованої за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, СТ «Садовод», вул. Садова,
27.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 0,0584 га у
тому числі: 0,0584 га ріллі, кадастровий номер: 5122783200:02:001:0345, яка
належить на праві власності ПАТ «ОДЕСА-АВТО», з ведення садівництва на
розміщення демонстраційного майданчика по продажу автомобілів, розташованої
за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська
рада, СТ «Садовод», вул. Садова, 27.
3. ПАТ «ОДЕСА-АВТО» відшкодувати у двомісячний строк втрати
сільськогосподарського виробництва із зарахуванням їх до відповідних бюджетів у
розмірах, визначених чинним законодавством.

4. ПАТ «ОДЕСА-АВТО» зареєструвати у встановленому чинним законодавством
порядку право власності на земельну ділянку зі зміненим цільовим призначенням.
5. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікових
документів.
6. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 965-VI

Про надання громадянці України Якимовій Олені Олександрівні дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва індивідуального гаражу розташованої за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська
рада житловий масив «Мирний» вул. Радісна.

Розглянувши заяву гр. Якимової О.О. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,40,116,118,121,134 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянці України Якимовій Олені Олександрівні дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0022 га, у власність для будівництва індивідуального гаражу розташованої за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада
житловий масив «Мирний» вул. Радісна.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 966-VI

Про внесення змін в рішення п’ятдесят першої сесії Крижанівської сільської
ради VІ скликання № 900-VІ від 30.05.2014 року «Про надання громадянці
України Лебедь Світлані Павлівні дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства розташованої за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада житловий масив
«Мирний» вул. Радісна.»

Розглянувши заяву гр. Лебедь С.П. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,22,33,116,118,121,134 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в п.1 рішення п’ятдесят першої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання № 900-VІ від 30.05.2014 року «Про надання громадянці України

Лебедь Світлані Павлівні дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства розташованої за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада житловий масив «Мирний» вул. Радісна.» та
викласти його в новій редакції:
- Надати громадянці України Лебедь Світлані Павлівні дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0436 га,
у власність для ведення особистого селянського господарства розташованої за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада
житловий масив «Мирний» вул. Радісна.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 967-VI

Про надання дозволу гр. Задорожному Олександру Анатолійовичу на
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в
оренду для створення озеленених територій загального користування на
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.

Керуючись п.34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12,122,123,124,134, Земельного кодексу України, розглянувши подані
матеріали Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Задорожному Олександру Анатолійовичу на складання
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду
на 10 років площею 0,0296 га, за рахунок земель житлової та громадської
забудови для створення озеленених територій загального користування, яка
розташована за адресою: вул. Заболотного с. Крижанівка, Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району Одеської області.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
3. Встановити термін дії рішення 12 (дванадцять) місяців.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 968-VI

Про внесення змін в рішення Крижанівської сільської ради № 772-VІ від
10.12.2013 року «Про надання дозволу гр. Подручному Андрію Сергійовичу
на розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в
оренду для створення озеленених територій загального користування на
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області».

Керуючись п.34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» ст. 12,122,123,124,134, Земельного кодексу України, розглянувши подані
матеріали Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в пункт 1 рішення сесії Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області № 772-VІ від 10.12.2013 року, та
викласти його в наступній редакції:
- Надати дозвіл гр. Подручному Андрію Сергійовичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду
терміном на 10 років орієнтовною площею 0,0201 га, за рахунок земель житлової
та громадської забудови для створення озеленених територій загального
користування, яка розташована за адресою: вул. Сахарова, 3 с. Крижанівка,
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 969-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у спільну часткову власність гр. Мурленко Лідії
Макарівні та гр. Харитонову Андрію Вікторовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Ліски, вул.
Касьяненко, 18 на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського
району Одеської області.

Розглянувши заяву гр. України Мурленко Л.М. та гр. України Харитонова А.В. та
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну часткову
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Ліски, вул. Касьяненко, 18
на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області, розроблений МПП АН «ОБЕРІГ», керуючись ст.ст.
12,38,39,40,116,118,120,121,122,134 Земельного кодексу України, 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. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну
часткову власність гр. Мурленко Лідії Макарівні та гр. Харитонову Андрію
Вікторовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Ліски, вул.
Касьяненко, 18 на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області.
2. Передати гр. України Мурленко Лідії Макарівні та гр. України Харитонову Андрію
Вікторовичу безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку загальною
площею 0,0388 га, з них: рілля – 0,0106 га, під забудовою – 0,0282 га, для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: с. Ліски, вул. Касьяненко, 18 на території

Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області,
кадастровий номер 5122783200:01:002:1482.
3. Зобов’язати гр. України Мурленко Лідію Макарівну та гр. України Харитонова
Андрія Вікторовича виконувати обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст.
91,103 Земельного кодексу України.
4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікових
документів.
5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 970-VI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у користування на умовах оренди терміном на 49 років
гр. Мурленко Лідії Макарівні та гр. Харитонову Андрію Вікторовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: с. Ліски, вул.
Касьяненко, 18 на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського
району Одеської області.

Розглянувши заяву гр. України Мурленко Л.М. та гр. України Харитонова А.В. та
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах
оренди терміном на 49 років для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Ліски, вул.
Касьяненко, 18 на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області, розроблений МПП АН «ОБЕРІГ», керуючись ст.ст.
12,38,39,40,116,118,120, 121,122,134 Земельного кодексу України, 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. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
користування на умовах оренди терміном на 49 років гр. Мурленко Лідії Макарівні
та гр. Харитонову Андрію Вікторовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована
за адресою: с. Ліски, вул. Касьяненко, 18 на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області.
2. Передати в довгострокову оренду терміном на 49 років гр. України Мурленко
Лідії Макарівні та гр. України Харитонову Андрію Вікторовичу земельну ділянку
загальною площею 0,0128 га, з них: рілля – 0,0083 га, під забудовою – 0,0045 га,
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Ліски, вул. Касьяненко, 18 на території

Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області,
кадастровий номер 5122783200:01:002:1481.

Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. укласти з
гр. Мурленко Лідією Макарівною та гр. Харитоновим
Андрієм Вікторовичем договір оренди земельної
ділянки розташованої за адресою: с. Ліски, вул.
Касьяненко, 18, Крижанівської сільської ради,
Комінтернівського району, Одеської області.
4. Зобов’язати гр. України Мурленко Лідію Макарівну та гр. України Харитонова
Андрія Вікторовича виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки,
згідно ст. 96,103 Земельного кодексу України.
5. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікових
документів.
6. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 971-VI

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 11.12.2007 року зареєстрованого за № 040752400039
від 25.12.2007 року.

Розглянувши додаткову угоду від 29.08.2014 року укладену між Крижанівською
сільською радою та ФОП Козловою О.О. до договору оренди земельної ділянки від
11.12.2007 року зареєстрованого за реєстровим №040752400039 від 25 грудня
2007 р. , укладеного на підставі рішення № 375-V від 26.10.2007 р., земельна
ділянка надана для розміщення медичного центру загальною площею 0,0180 га,
розташована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с.
Крижанівка, вул. Ярошевської, 22, кадастровий номер: 5122783200:02:001:0702,
відповідно до Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель»,
Земельного кодексу України, Податкового кодексу України з метою економічного
регулювання земельних відносин при визначенні розміру земельного податку та
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, згідно
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (с. Крижанівка, с.
Ліски), розроблену ТОВ «ДП ІНАГРО» та затвердженої рішенням тридцять сьомої
сесії VІ скликання Крижанівської сільської ради № 630-VІ від 20.06.2013 р.,
керуючись статтею 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 додаткову угоду від 29.08.2014 року укладену між Крижанівською
сільською радою та ФОП Козловою О.О. до договору оренди земельної ділянки від
11.12.2007 року зареєстрованого за №040752400039 від 25 грудня 2007 року
(додається).
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 11.12.2007 року
зареєстрованого за №040752400039 від 25 грудня 2007 року згідно додаткової
угоди від 29.08.2014 року укладеної між Крижанівською сільською радою та ФОП
Козловою О.О.
3. Зобов’язати ФОП Козлову О.О. зареєструвати додаткову угоду від 29.08.2014
року до договору оренди земельної ділянки від 11.12.2007 року зареєстрованого
за №040752400039 від 25 грудня 2007 року в органах державної реєстрації.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 972-VI

Про надання дозволу гр. Павлову Роману Олеговичу та гр. Полєєву Олексію
Юрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у довгострокову оренду терміном на 49 років, для експлуатації та
обслуговування виробничого цеху, яка знаходиться за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, вул. Паустовського, 13/2.

Розглянувши заяву гр. Павлова Р.О. та гр. Полєєва О.Ю. та подані матеріали
керуючись ст.ст. 12,93,95,96,116,120,122,124,125,134 Земельного Кодексу України,
ст.. 25 Закону України «Про землеустрій», Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області:

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл гр. Павлову Роману Олеговичу та гр. Полєєву Олексію Юрійовичу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
довгострокову оренду терміном на 49 років, загальною площею 0,1266 га, для
експлуатації та обслуговування виробничого цеху, яка знаходиться за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, вул. Паустовського, 13/2.
2. Громадянам України Павлову Роману Олеговичу та Полєєву Олексію Юрійовичу
замовити виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною площею 0,1266 га для експлуатації та обслуговування виробничого
цеху, розташованої за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 13/2.
3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову
оренду терміном на 49 років, для експлуатації та обслуговування виробничого
цеху подати на розгляд та затвердження в установленому законом порядку.

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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 973-VI

Про внесення змін в рішення п’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської
ради VI скликання № 934-VI від 10 липня 2014 року «Про надання
громадянину України Спельнику Сергію Валентиновичу дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном

на 10 років для ведення городництва розташованої за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада с. Ліски, вул.
Проектна, 16а».

Розглянувши заяву гр. Спельника С.В. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,122,123,124,134, Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в п. 1 рішення п’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання № 934-VI від 10 липня 2014 року «Про надання громадянину України
Спельнику Сергію Валентиновичу дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для ведення
городництва розташованої за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада с. Ліски, вул. Проектна, 16а», та викласти його в
наступній редакції:
«1. Надати громадянину України Спельнику Сергію Валентиновичу дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 0,039 га в оренду терміном на 20 років для створення озеленених
територій загального користування розташованої за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Ліски, вул. Проектна, 16а.»
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 974-VI

Про надання громадянці України Колодяжній Людмилі Анатоліївні дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада с. Крижанівка,
3-й провулок вул. Центральної, 3.

Розглянувши заяву гр. Колодяжної Л.А. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,38,39,40,81,116,118,120,121,122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянці України Колодяжній Людмилі Анатоліївні дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
орієнтовною площею 0,1134 га для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, 3-й пров. вул. Центральної, 3.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«02» вересня 2014 року

№ 975-VI

Про надання згоди на поділ земельної ділянки, яка перебуває у
комунальній власності територіальної громади Крижанівської сільської ради
для експлуатації об’єктів нерухомого майна, розташованої за адресою: с.
Крижанівка, вул. Ветеранів, 24, Крижанівської сільської ради,
Комінтернівського району, Одеської області.

Керуючись ст.ст. 3,12,122 Земельного кодексу України, Закону України «Про
землеустрій», ст. 12,26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши графічні матеріали, Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області

ВИРІШИЛА :

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки загальною площею – 0,7724 га, яка
розташована по вул. Ветеранів, 24 в с. Крижанівка Комінтернівського району
Одеської області (в межах населеного пункту), та перебуває у комунальній
власності територіальної громади Крижанівської сільської ради для експлуатації
об’єктів нерухомого майна.
2. Крижанівській сільській раді Комінтернівського району Одеської області
замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки загальною площею – 0,7724 га, яка розташована по вул.
Ветеранів, 24 в с. Крижанівка Комінтернівського району Одеської області (в межах
населеного пункту), для експлуатації об’єктів нерухомого майна.
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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання

02 вересня 2014 року

№ 976- VI

Про внесення змін до складу комісії з питань залучення та розподілу коштів
пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених
пунктів Крижанівської сільської ради

Відповідно до Рішення Крижанівської сільської ради № 301 від 10 лютого 2012р.,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Крижанівська сільська рада вирішила:

1. Внести зміни в склад комісії з питань залучення та розподілу коштів пайової участі замовників
у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради –
вивести із складу комісії секретаря комісії Антоненко О.В., керуюча справами виконкому
Крижанівської сільської ради, та ввести в комісію на посаду секретаря комісії Бондаренко Л.Л.,
секретаря Крижанівської сільської ради.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Крупицю
Н.Г..

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
УI скликання

02 вересня 2014 року

№ 977- VI

Про затвердження розпорядження сільського голови та покладання функцій
секретаря виконавчого комітету Крижанівської сільської ради на секретаря
Крижанівської сільської ради Бондаренко Л.Л.

У зв’язку з перебуванням на лікарняному по вагітності Антоненко О.В., керуюча
справами виконкому Крижанівської сільської ради, керуючись п. 5 ст..51 ст. 26, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська
рада вирішила:

1.Затвердити розпорядження сільського голови Крупиці Н.Г. № 62/1 від 23.07.2014
року.
2. Виконання функцій секретаря виконавчого комітету Крижанівської сільської ради
покласти на секретаря Крижанівської сільської ради Брндаренко Л.Л.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Крупицю
Н.Г..

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання

с.Крижанівка

02 вересня 2014 року

№ 989-VI

Про припинення договору про закупівлю робіт за державні кошти № 15 від
22.05.2013 року між Крижанівською сільською радою та ТОВ «Енергоремонт
та інжиніринг»

Враховуючи не виконання ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг» умов договору про
закупівлю робіт за державні кошти № 15 від 22.05.2013 року між Крижанівською
сільською радою та ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг», керуючись ст.. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити договір про закупівлю робіт за державні кошти № 15 від 22.05.2013
року між Крижанівською сільською радою та ТОВ «Енергоремонт та інжиніринг».
2. Доручити сільському голові вжити заходів для залучення коштів інвесторів та
підрядників для закінчення берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя
Чорного моря в районі вулиці Приморська Комінтернівського району Одеської
області.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
(Клюкас О.П.).

Сільський голова

Н.Г.Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання

«_02_» вересня 2014 року

№ 980 -VI

Про внесення змін до структури чисельності та штатного розкладу
посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її
виконавчого органу
на 2014 рік.

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постановою Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування
структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями, Крижанівська
сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. У зв’язку із виробничою необхідністю, внести зміни до структури чисельності та штатного
розкладу посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її
виконавчого органу : вивести посаду спеціаліст І категорії – з юридичних питань в кількості
1(одна) штатна одиниця та ввести посаду - інспектор з благоустрою в кількості 1(одна)
штатна одиниця на 2014 рік (Додаток 1,2).

2. Заступнику голови з економічних питань - головному бухгалтеру
Крижанівської сільської ради внести зміни до структури чисельності та штатного
розкладу посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та
її виконавчого органу на 2014 рік.

3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку
сільської ради (Клюкас О.П.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Додаток 1
до рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№ 980 -VI від «02» вересня 2014 року

Структура чисельності посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради ті її виконавчого органу
на 2014 рік.

№ з/п

Назва посади

Кількість оди

1

Сільський голова

1

2

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів

1

3

Заступник голови з правових питань

1

4

Секретар

1

5

Керуючий справами

1

6

Спеціаліст І категорії – з земельних питань

1

7

Інспектор з благоустрою

1

8

Заступник голови з економічних питань – головний бухгалтер

1

9

Спеціаліст І категорії – бухгалтер

1

10

Спеціаліст І категорії – з розвитку торгівлі та побутового
обслуговування

1

11

Діловиробник

1

12

Начальник ВОС

1

13

Прибиральниця

1

14

Водій

1

Секретар

Л.Л. Бондаренко

Додаток 2
до рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№ 980 -VI від «02» вересня 2014року

Штатний розпис
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2014 рік

№ з/п

Назва посади

Кількість одиниць

1

Сільський голова

1

2

Заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів

1

Заступник голови з правових питань

3

1

Заступник голови з економічних питань –
головний бухгалтер

4

1

5

Секретар

1

6

Керуючий справами

1

7

Спеціаліст І категорії – з земельних
питань

1

8

Інспектор з благоустрою

1

10

Спеціаліст І категорії – бухгалтер

1

10

Спеціаліст І категорії – з розвитку
торгівлі та побутового обслуговування

1

Діловиробник

1

12

Начальник ВОС

1

13

Прибиральниця

1

14

Водій

1

11

Секретар

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

п’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання

« 10 » липня 2014 року

№ 924-VI

«Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2014 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 64 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, пункту 3 статті 23, пункту 8 статті 51 та пункту 8 статті
78 Бюджетного кодексу України, Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії Крижанівської сільської ради № 810-VI від 30.01.2014 року „
Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради на 2014 рік” за рахунок залишку
коштів загального фонду бюджету.
1. У зв’язку із необхідністю поточного ремонту даху та водоводу ЗОШ І-ІІІ ступенів ЛіцейДНЗ Кижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області, виділити
субвенцію в сумі 200,00 тис. грн., та внести зміни до загального обсягу видатків за загальним
фондом бюджету на 2014 рік.
1. Внести зміни до розпису по КФК 250353 «Субвенція на проведення видатків місцевих
бюджетів, що не враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів»». КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»;

4. Викласти в новій редакції наступні додатки:

- Додаток 2 «Видатки Крижанівської сільської ради на 2014 рік за
функціональною структурою» ;

- Додаток 3 «Джерела фінансування Крижанівського сільського бюджету
на 2014 рік»;

5. Рішення набирає чинності з 10 липня 2014 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради
(Клюкас О.П.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 925-VI

Про внесення змін в рішення двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VІ
скликання № 294-VІ від 30.12.2011 року «Про передачу Комунальному
підприємству «Надія» Крижанівської сільської ради Комінтернівського
району Одеської області в постійне користування земельну ділянку для
організації автостоянки та автомобільного сервісу розташованої в с.
Крижанівка по вул. Паустовського Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області.»

Розглянувши заяву директора КП «Надія» Константинової С.В., керуючись п.34
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
12,24,83,92,122,123,134 Земельного Кодексу України, Крижанівська сільська
Комінтернівського району Одеської області

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в п.1 рішення двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VІ
скликання № 294-VІ від 30.12.2011 року «Про передачу Комунальному
підприємству «Надія» Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області в постійне користування земельну ділянку для організації
автостоянки та автомобільного сервісу розташованої в с. Крижанівка по вул.
Паустовського Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.» та викласти його в новій редакції:
- Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Комунальному підприємству «Надія» Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області в постійне користування орієнтованою
площею 0,2796 га для організації автостоянки та автомобільного сервісу
розташованої за адресою: вул. Паустовського, 37 с. Крижанівка, Крижанівської
сільської ради, Комінтернівського району, Одеської області.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
3. Рішення 34 сесії 6 скликання Крижанівської сільської ради № 595-VI від
25.03.2013 року вважати таким, яке втратило свою чинність.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 926-VI

Про надання громадянину України Конак Володимиру Павловичу дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада с. Ліски, вул.
Північна, 48 б.

Розглянувши заяву гр. Конак В.П. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,40,81,116,118,121,122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянину України Конак Володимиру Павловичу дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,050 га у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Ліски,
вул. Північна, 48 б.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Н.Г. Крупиця

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 927-VI

Про надання громадянці України Конак Аллі Володимирівні дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада с. Ліски, вул.
Північна, 48, в.

Розглянувши заяву гр. Конак А.В. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,40,81,116,118,121,122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянці України Конак Аллі Володимирівні дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,0200 га у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Ліски,
вул. Північна, 48 в.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.

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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 928-VI

Про затвердження додаткових угод та внесення змін до договорів оренди
земельних ділянок укладених між Крижанівською сільською радою та
фізичними і юридичними особами.

Розглянувши додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок укладених
між Крижанівською сільською радою та фізичними і юридичними особами,
відповідно до Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель»,
Земельного кодексу України, Податкового кодексу України з метою економічного
регулювання земельних відносин при визначенні розміру земельного податку та
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, згідно
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (с. Крижанівка, с.
Ліски), розроблену ТОВ «ДП ІНАГРО» та затвердженої рішенням тридцять сьомої
сесії VІ скликання Крижанівської сільської ради № 630-VІ від 20.06.2013 р.,
керуючись статтею 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 додаткову угоду від 15.05.2014 року укладену між Крижанівською
сільською радою та ТОВ «Меркурій» до договору оренди земельної ділянки від
06.11.2007 року зареєстрованого за № 040752400035 від 12.11.2007 року
(додається).
2.Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 06.11.2007 року
зареєстрованого за № 040752400035 від 12.11.2007 року згідно додаткової угоди
від 15.05.2014 року укладеної між Крижанівською сільською радою та ТОВ
«Меркурій».
3. Зобов’язати ТОВ «Меркурій» зареєструвати додаткову угоду від 15.05.2014 року
до договору оренди земельної ділянки від 06.11.2007 року зареєстрованого за №
040752400035 від 12.11.2007 року в органах державної реєстрації.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 929-VI

Про надання громадянці України Вакиш Оксані Яківні дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада с. Ліски.

Розглянувши заяву гр. Вакиш О.Я. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,40,81,116,118,121,122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянці України Вакиш Оксані Яківні дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Ліски.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 930-VI

Про затвердження додаткових угод та внесення змін до договорів оренди
земельних ділянок укладених між Крижанівською сільською радою та
фізичними і юридичними особами.

Розглянувши додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок укладених
між Крижанівською сільською радою та фізичними і юридичними особами,
відповідно до Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель»,
Земельного кодексу України, Податкового кодексу України з метою економічного
регулювання земельних відносин при визначенні розміру земельного податку та
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, згідно
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (с. Крижанівка, с.
Ліски), розроблену ТОВ «ДП ІНАГРО» та затвердженої рішенням тридцять сьомої
сесії VІ скликання Крижанівської сільської ради № 630-VІ від 20.06.2013 р.,
керуючись статтею 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 додаткову угоду від 28.02.2014 року укладену між Крижанівською
сільською радою та ПП «СТО Паустовського» до договору оренди земельної
ділянки від 27.01.2005 року зареєстрованого за № 040552400004 від 23.02.2005
року (додається).
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 27.01.2005 року
зареєстрованого за № 040552400004 від 23.02.2005 року згідно додаткової угоди
від 28.02.2014 року укладеної між Крижанівською сільською радою та ПП «СТО
Паустовського».
3. Зобов’язати ПП «СТО Паустовського» зареєструвати додаткову угоду від
28.02.2014 року до договору оренди земельної ділянки від 27.01.2005 року
зареєстрованого за № 040552400004 від 23.02.2005 року в органах державної
реєстрації.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 931-VI

Про затвердження додаткових угод та внесення змін до договорів оренди
земельних ділянок укладених між Крижанівською сільською радою та
фізичними і юридичними особами.

Розглянувши додаткові угоди до договорів оренди земельних ділянок укладених
між Крижанівською сільською радою та фізичними і юридичними особами,
відповідно до Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель»,
Земельного кодексу України, Податкового кодексу України з метою економічного

регулювання земельних відносин при визначенні розміру земельного податку та
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, згідно
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (с. Крижанівка, с.
Ліски), розроблену ТОВ «ДП ІНАГРО» та затвердженої рішенням тридцять сьомої
сесії VІ скликання Крижанівської сільської ради № 630-VІ від 20.06.2013 р.,
керуючись статтею 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 додаткову угоду від 24.06.2014 року укладену між Крижанівською
сільською радою та гр. України Бадігон Андрієм Іоновичем до договору оренди
земельної ділянки від 10.04.2007 року зареєстрованого за № 040752400007 від
07.05.2007 року (додається).
2.Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 10.04.2007 року
зареєстрованого за № 040752400007 від 07.05.2007 року згідно додаткової угоди
від 24.06.2014 року укладеної між Крижанівською сільською радою та гр. України
Бадігон Андрієм Іоновичем.
3. Зобов’язати гр. України Бадігон Андрієм Іоновичем зареєструвати додаткову
угоду від 24.06.2014 року до договору оренди земельної ділянки від 10.04.2007
року зареєстрованого за № 040752400007 від 07.05.2007 року в органах державної
реєстрації.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 932-VI

Про надання громадянці України Симулик Валентині Микитівні дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада с. Ліски,
провулок Зоряний, 2.

Розглянувши заяву гр. Симулик В.М. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,40,81,116,118,121,122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянці України Симулик Валентині Микитівні дозвіл на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею
0,1020 га у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою:

Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Ліски,
провулок Зоряний, 2.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 933-VI

Про передачу земельної ділянки у власність гр. Сафроновій Ользі Антонівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і

споруд (присадибна ділянка) за адресою: с. Крижанівка, вул. Гагаріна, 39 а на
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.

Відповідно до ст. 12,26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.
12, 38, 39,40,116,118,122 Земельного кодексу України, п. 3 розділу VII Закону
України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву гр.
Сафронової О.А. та подані матеріали, Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:
1. Передати гр. Сафроновій Ользі Антонівні безоплатно у власність земельну
ділянку загальною площею 0,0444 га, для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована
за адресою: с. Крижанівка, вул. Гагаріна, 39 а на території Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:02:001:2521.
2. Зобов’язати гр. Сафроновій Ольгу Антонівну виконувати обов’язки власника
земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного кодексу України.
3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікових
документів.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 934-VI

Про надання громадянину України Спельнику Сергію Валентиновичу дозвіл
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду терміном на 10 років для ведення городництва розташованої за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська
рада с. Ліски, вул. Проектна, 16а.

Розглянувши заяву гр. Спельника С.В. та подані матеріали, керуючись ст.ст.
12,40,81,116,118,121,122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій»,
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати громадянину України Спельнику Сергію Валентиновичу дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 0,039 га в оренду терміном на 10 років для ведення городництва

розташованої за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, с. Ліски, вул. Проектна, 16а.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на
затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку.
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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 935-VI

Про внесення доповнень в рішення п’ятдесят першої сесії Крижанівської сільської
ради VI скликання № 883-VI від 30.05.2014 року «Про затвердження переліку
земельних ділянок несільськогосподарського призначення на території
Крижанівської сільської ради (в межах с. Крижанівка), що підлягають продажу у
2014 році, під об'єктами нерухомого майна».

Розглянувши заяву СПД – ФО Скульського О.О., щодо включення в перелік
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу
у 2014 році, під об'єктами нерухомого майна земельної ділянки, загальною
площею 0,0050 га, яка знаходиться в користуванні, кадастровий номер
5122783200:02:001:2375 підпунктом 34 пункту 1 статті 26 Закону України “ Про
місцеве самоврядування в Україні ”, ст.ст. 127,128,134 Земельного Кодексу,
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести доповнення до додатку № 1 рішення п’ятдесят першої сесії
Крижанівської сільської ради VI скликання № 883-VI від 30.05.2014 року «Про
затвердження переліку земельних ділянок несільськогосподарського призначення
на території Крижанівської сільської ради (в межах с. Крижанівка), що підлягають
продажу у 2014 році, під об'єктами нерухомого майна», а саме: перелік
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу
у 2014 році під об'єктами нерухомого майна доповнити п. 2 в наступній редакції:

Покупець
№

1.

Місцезнаходження
земельної ділянки

СПД –ФО
Скульський О.О.

с. Крижанівка вул. Ярошевської,
1б, кадастровий номер
5122783200:02:001:2375

Площа земельної ділянки
згідно з попередніми даним
(га)

0,0050 га

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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 936-VI

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки, загальною площею 0,0050 га, під об’єктом нерухомого майна, яке є
власністю громадянина України Скульського Олександра Олександровича,
розташоване за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада с. Крижанівка, вул. Ярошевської, 1 б.

Розглянувши заяву СПД – ФО Скульського О.О., щодо проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,0050 га, яка знаходиться у

його користуванні, згідно договору оренди від 15.05.2012 року зареєстрованого в
Реєстраційній службі Комінтернівського районного управління юстиції Одеської
області реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 235894851227 від
20.06.2014 року, земельна ділянка надана для розміщення торгівельного
павільйону, кадастровий номер: 5122783200:02:001:2375, керуючись ст. ст. 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 82,127,128
Земельного кодексу України, Крижанівська сільська рада Комінтернівського району
Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною
площею 0,0050 га, під об’єктом нерухомого майна, яке є власністю громадянина
України Скульського Олександра Олександровича, за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка вул.
Ярошевської, 1 б.
2. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. від імені ради укласти договір на
проведення експертної грошової оцінки вказаної земельної ділянки загальною
площею 0,0050 га з суб'єктом оціночної діяльності у встановленому законом
порядку.
3. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. від імені ради укласти з гр. України
Скульським Олександром Олександровичем договір про оплату авансового внеску
в рахунок оплати ціни земельної ділянки.
4. Попередити громадянина України Скульського Олександра Олександровича,
що згідно з вимогами ст. 128 Земельного Кодексу України у разі відмови
громадянина України Скульського Олександра Олександровича від укладення
договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не
повертається.
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

РІШЕННЯ

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 937-VI

Про скасування договору оренди земельної ділянки від 01.08.2008 року
наданої в користування гр. Шабаліну Сергію Олександровичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: с. Крижанівка вул.
Проценко, 37 Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області.

Розглянувши заяву гр. Шабаліна С.О. про скасування договору оренди земельної
ділянки розташованої на території Крижанівської сільської ради, керуючись ст.
12,93,124,141 Земельного кодексу України, відповідно ст. 26 п 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Скасувати договір оренди земельної ділянки від 01.08.2008 року наданої в
користування гр. Шабаліну Сергію Олександровичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка), зареєстрованого в Комінтернівському районному відділі Одеської
регіональної філії центру ДЗК у книзі записів державної реєстрації Договорів
оренди землі запис від 05.09.2008 року за № 040852400005 розташованої за
адресою: с. Крижанівка вул. проценко, 37 Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області.
2. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни в земельно-облікові
документи.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи.

Сільський голова

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Н.Г. Крупиця

П’ятдесят третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІ скликання

с. Крижанівка

«10» липня 2014 року

№ 938-VI

Про передачу земельної ділянки у власність гр. Шабаліну Вадиму
Сергійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: с.
Крижанівка, вул. Проценко, 37 на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області.

Відповідно до ст. 12,26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування», ст.ст.
12, 38, 39,40,116,118,122 Земельного кодексу України, п. 3 розділу VII Закону
України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяву гр. Шабаліна
В.С. та подані матеріали, Крижанівська сільська рада Комінтернівського району
Одеської області

В И Р І Ш И Л А:
1. Передати гр. Шабаліну Вадиму Сергійовичу безоплатно у власність земельну
ділянку загальною площею 0,1053 га, для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована
за адресою: с. Крижанівка, вул. Проценко, 37 на території Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району Одеської області, кадастровий номер
5122783200:02:001:0784.
2. Зобов’язати гр. Шабаліна Вадима Сергійовича виконувати обов’язки власника
земельної ділянки, згідно ст. 91,103 Земельного кодексу України.
3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до земельно-облікових
документів.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 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

