
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                            РІШЕННЯ №384 від 20.12.2017 року 

           

Про сільський бюджет на 2018 рік 

Заслухавши доповідь заступника голови з економічних питань Дудник 
М.В. про сільський бюджет на 2018 рік, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради  

Вирішив: 

1) Погодити та внести на розгляд ради питання про сільський бюджет 
Крижанівської сільської ради на 2018 рік; 
 

2) Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника голови з 
економічних питань. 

 

Сільський голова                                                                  Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                        О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №385 від  20.12.2017 р.                             
Про переведення дачного (садового) будинку у жилий за заявою 

гр. Наумова Юрія Яновича  
 

Розглянувши заяву гр. Наумова Юрія Яновича про переведення дачного 
(садового) будинку, розташованого за адресою – Одеська область, 
Лиманський район, с/рада Крижанівська, Рекреаційний комплекс, вулиця 
Набережна, буд. 32, що належить заявнику відповідно витягу з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 
індексний номер: 104392432 від 20.11.2017 року, враховуючи позитивний звіт 
про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 08 грудня 
2017 року, проведений експертом І.А. Гузєвою (кваліфікаційний сертифікат 
Серія АЕ № 001788), керуючись Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних 
будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання» від 2 вересня 
2014 року №1673-VII, Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку переведенням дачних і садових будинків, що 
відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки» від 29 квітня 
2015 року №321, ст. 59, Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Наумова Юрія Яновича, який 
розташований за адресою Одеська область, Лиманський район, с/рада 
Крижанівська, Рекреаційний комплекс, вулиця Набережна, буд. 32 у жилий 
будинок з присвоєнням адреси: Одеська область,  Лиманський район, c/рада 
Крижанівська, Рекреаційний комплекс, вул. Набережна, буд. 32; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому, О.В. Антоненко.  

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                     О.В. Антоненко 
 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №386 від  20.12.2017 р.                             
Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 

поділу, за заявою гр. Заботкіної Валентини Григорівни 

Розглянувши заяву гр. Заботкіної Валентини Григорівни, про присвоєння 
адреси земельній ділянці (0,0348 га), та земельній ділянці (0,0580 га) які утворились 
в результаті поділу земельної ділянки, що розташовується за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Т. Шевченка, 31/1 (кадастровий 
номер - 5122783200:01:002:2060), яка належить на праві приватної власності гр. 
Заботкіній Валентині Григорівні відповідно договору купівлі-продажу земельної 
ділянки серія та номер 259 від 04 квітня 2016 року, посвідчений приватним 
нотаріусом Денісовою О.А., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та 
анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської сільської 
ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії 
Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської 
ради 

ВИРІШИВ: 

1.Надати адресу земельній ділянці (0,0348 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - кадастровий номер - 

5122783200:01:002:2060) яка належить гр. Заботкіній Валентині Григорівні 
відповідно договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер 259 від 04 
квітня 2016 року, посвідчений приватним нотаріусом Денісовою О.А – Одеська 
область,  Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Т.Шевченко, 31/2; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0,0348 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - кадастровий номер - 

5122783200:01:002:2060) яка належить гр. Заботкіній Валентині Григорівні 
відповідно договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер 259 від 04 
квітня 2016 року, посвідчений приватним нотаріусом Денісовою О.А – Одеська 
область,  Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Т.Шевченко, 31/1; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
виконкому О.В. Антоненко. 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                     О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №387 від  20.12.2017 р.                             
Про надання адреси земельній ділянці за заявою гр. Шевченко 

Крістіни Олександрівни 

 

Розглянувши заяву гр. Шевченко Крістіни Олександрівни про 
присвоєння адреси земельній ділянці (5122783200:01:002:1128), яка належить 
заявниці відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності індексний номер 101754556 від 
27.10.2017 року, у зв’язку з тим що у правовстановчих документах вказано 
лише умовний номер земельної ділянки,  керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу земельній ділянці (5122783200:01:002:1128, площа -0,08 

га) – Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Лузанова, №7; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 

 

 

Голова виконкому                                                         Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                    О.В. Антоненко 

 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №388 від  20.12.2017 р.                             
Про надання адреси земельній ділянці за заявою гр. Шевченко 

Крістіни Олександрівни 

 

Розглянувши заяву гр. Шевченко Крістіни Олександрівни про 
присвоєння адреси земельній ділянці (5122783200:01:002:1130), яка належить 
заявниці відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності індексний номер 101764455 від 
27.10.2017 року, у зв’язку з тим що у правовстановчих документах вказано 
лише умовний номер земельної ділянки,  керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу земельній ділянці (5122783200:01:002:1130, площа -

0,0766 га) – Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, вул. 
Лузанова, №10; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 

 

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                      О.В. Антоненко 

 
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №389 від 20.12.2017 р.  
с. Крижанівка 

 

Про встановлення тарифів на опалення 
та гаряче водопостачання в житловому 
комплексі «Золота Ера ХХІ», що знаходиться 
за адресою: Одеська область, Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3, 
житлові будинки №3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/5 

 

Розглянувши заяву Плешакова Віталія Олександровича, директора ТОВ 
«Управляюча компанія «Привілей» щодо встановлення тарифів в житловому 
комплексі «Золота Ера ХХІ» на теплову енергію (з ПДВ) – 1987,40 грн. за 
Гкал.; на компенсацію витрат з опалення – 23,67 грн. за метр квадратний; на 
компенсацію витрат з підігріву води – 46,00 грн. за метр кубічний,  керуючись 
ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Встановити тарифи в житловому комплексі «Золота Ера ХХІ», що 
знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Миколаївська, 3, житлові будинки №3/1; 3/2; 3/3; 3/4; 3/5 
на теплову енергію (з ПДВ) – 1987,40 грн. за Гкал.; на компенсацію витрат 
з опалення – 23,67 грн. за метр квадратний; на компенсацію витрат з 
підігріву води – 46,00 грн. за метр кубічний; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М..  

 

 

Голова виконкому                                                                 Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                        О.В. Антоненко 

 



 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                   РІШЕННЯ № 390                     від 20.12.2017 р. 
с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на розроблення паспорту прив’язки  
групи тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Ліски» Полякова Ю.М. від 20.12.2017 
року №02-11/1163 про надання дозволу на розробку паспорту  прив’язки групи 
тимчасових споруд №1 згідно затвердженої комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на земельній 
ділянці, яка розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, вул. 
Сахарова академіка, земельна ділянка, 5 (кадастровий номер – 

5122783200:01:002:0312), на виконання п.2.11 "Порядку розміщення тимчасових 
споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької 
діяльності на території Крижанівської сільської ради", затверджених рішенням 
Крижанівської сільської ради від 10 лютого 2012 року №300-VI,  виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на розробку паспорту  прив’язки групи тимчасових споруд згідно 
затвердженої комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на земельній ділянці, яка розташована за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, вул. Сахарова академіка, земельна ділянка, 5 
(кадастровий номер – 5122783200:01:002:0312); 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 
виконкому, Антоненко О.В. 

 

Сільський голова                                                                           Крупиця Н.Г.  
 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                 Антоненко О.В. 
 

 



 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                   РІШЕННЯ № 391                     від 20.12.2017 р. 
с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на розроблення паспорту прив’язки  
групи тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Ліски» Полякова Ю.М. від 20.12.2017 
року №02-11/1164 про надання дозволу на розробку паспорту  прив’язки групи 
тимчасових споруд №2 згідно затвердженої комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на земельній 
ділянці, яка розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, вул. 
Сахарова академіка, земельна ділянка, 5 (кадастровий номер – 

5122783200:01:002:0312), на виконання п.2.11 "Порядку розміщення тимчасових 
споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької 
діяльності на території Крижанівської сільської ради", затверджених рішенням 
Крижанівської сільської ради від 10 лютого 2012 року №300-VI,  виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на розробку паспорту  прив’язки групи тимчасових споруд згідно 
затвердженої комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на земельній ділянці, яка розташована за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, вул. Сахарова академіка, земельна ділянка, 5 
(кадастровий номер – 5122783200:01:002:0312); 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 
виконкому, Антоненко О.В. 

 

Сільський голова                                                                          Крупиця Н.Г.  
 

 

Керуюча справами виконкому                                                  Антоненко О.В. 
 

         

 



 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                          РІШЕННЯ № 392                     від 20.12.2017 р. 
с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на розроблення паспорту прив’язки  
групи тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Ліски» Полякова Ю.М. від 20.12.2017 
року №02-11/1165 про надання дозволу на розробку паспорту  прив’язки групи 
тимчасових споруд №3 згідно затвердженої комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на земельній 
ділянці, яка розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, вул. 
Сахарова академіка, земельна ділянка, 5 (кадастровий номер – 

5122783200:01:002:0312), на виконання п.2.11 "Порядку розміщення тимчасових 
споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької 
діяльності на території Крижанівської сільської ради", затверджених рішенням 
Крижанівської сільської ради від 10 лютого 2012 року №300-VI,  виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на розробку паспорту  прив’язки групи тимчасових споруд згідно 
затвердженої комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на земельній ділянці, яка розташована за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, вул. Сахарова академіка, земельна ділянка, 5 
(кадастровий номер – 5122783200:01:002:0312); 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 
виконкому, Антоненко О.В. 

 

Сільський голова                                                                           Крупиця Н.Г.  
 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                  Антоненко О.В. 
 

 



 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                   РІШЕННЯ № 393                     від 20.12.2017 р. 
с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на розроблення паспорту прив’язки  
групи тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Ліски» Полякова Ю.М. від 20.12.2017 
року №02-11/1166 про надання дозволу на розробку паспорту  прив’язки групи 
тимчасових споруд №4 згідно затвердженої комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на земельній 
ділянці, яка розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, вул. 
Сахарова академіка, земельна ділянка, 5 (кадастровий номер – 

5122783200:01:002:0312), на виконання п.2.11 "Порядку розміщення тимчасових 
споруд, торговельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької 
діяльності на території Крижанівської сільської ради", затверджених рішенням 
Крижанівської сільської ради від 10 лютого 2012 року №300-VI,  виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на розробку паспорту  прив’язки групи тимчасових споруд згідно 
затвердженої комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на земельній ділянці, яка розташована за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, вул. Сахарова академіка, земельна ділянка, 5 
(кадастровий номер – 5122783200:01:002:0312); 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 
виконкому, Антоненко О.В. 

 

Сільський голова                                                                         Крупиця Н.Г.  
 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                  Антоненко О.В. 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       

                                          РІШЕННЯ №394           від  20.12.2017 року 

 

Про надання адреси нежитловій  будівлі (50,7 м.кв.) за заявою гр. 
Шувалової Галини Андріївни 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалової Галини Андріївни про присвоєння 
адреси нежитловій будівлі (50,7 м.кв.), розміщеному на земельній ділянці 
(кадастровий номер - 5122783200:02:001:2754), по вул. Паустовського 31 А/24  
у с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, яке належить 
заявникові на підставі договору купівлі продажу серія та номер: 80, виданий 
17.02.2016 приватним нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального 
округу Корчевська Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни 
та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської 
сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок 
другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловій будівлі (50,7 м.кв.), розміщеному на 
земельній ділянці (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2754), – Одеська 
область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/24; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 

 

 

Голова виконкому                                                                Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                       О.В. Антоненко 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       

                                         РІШЕННЯ №395           від  20.12.2017 року 

 

Про надання адреси нежитловій будівлі (44,6 м.кв.) за заявою гр. 
Шувалова Олександра Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалова Олександра Миколайовича про 
присвоєння адреси нежитловій будівлі  (44,6 м.кв.), розміщеному на земельній 
ділянці (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2748), по вул. Паустовського 
31 А/26 у с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, яке належить 
заявникові на підставі договору купівлі продажу серія та номер: 84, виданий 
17.02.2016 приватним нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального 
округу Корчевська Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни 
та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської 
сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок 
другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловій будівлі (44,6 м.кв.), розміщеному на 
земельній ділянці (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2748), – Одеська 
область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/26; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 

 

 

Голова виконкому                                                                Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                         О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                       

                                         РІШЕННЯ №396           від  20.12.2017 року 

 

Про надання адреси нежитловій будівлі (20,0 м.кв.) за заявою гр. 
Шувалової Галини Андріївни 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалової Галини Андріївни про присвоєння 
адреси нежитловій будівлі  (20,0 м.кв.), розміщеній на земельній ділянці 
(кадастровий номер - 5122783200:02:001:2756), по вул. Паустовського 31 А/25  
у с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, яке належить 
заявникові на підставі договору купівлі продажу серія та номер: 78, виданий 
17.02.2016 приватним нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального 
округу Корчевська Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни 
та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської 
сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок 
другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловій будівлі (20,0 м.кв.), розміщеній на 
земельній ділянці (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2756), – Одеська 
область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/25; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 

 

Голова виконкому                                                                Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                       О.В. Антоненко 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                     РІШЕННЯ №397           від  20.12.2017 року 

 

Про надання адреси нежитловій будівлі (54,7 м.кв.) за заявою гр. 
Шувалова Миколи Миколайовича  

 

Розглянувши заяву гр. Шувалова Миколи Миколайовича про 
присвоєння адреси нежитловій будівлі (54,7 м.кв.), розміщеній на земельній 
ділянці (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2755), по вул. Паустовського 
31 А/27 у с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, яке належить 
заявнику на підставі договору купівлі продажу серія та номер: 87, виданий 
17.02.2016 приватним нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального 
округу Корчевською Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни 
та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської 
сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок 
другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловій будівлі  (54,7 м.кв.), розміщеній на 
земельній ділянці (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2755), – Одеська 
область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/27; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 

 

 

Голова виконкому                                                                Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                           О.В. Антоненко 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №398 від 20.12.2017 року              

 

Про надання адреси земельній ділянці, що належить гр. 
Шевченко Євгенію Олександровичу 

 

Розглянувши заяву гр. Шевченко Євгенія Олександровича про 
присвоєння адреси земельній ділянці (кадастровий номер: 
5122783200:01:002:0066, площа – 0,099 га), яка належить заявнику на підставі 
державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серія та 
номер ЯА №164458 від 13 травня 2005 року, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати земельній ділянці (кадастровий номер: 5122783200:01:002:006, 
площа – 0,099 га), яка належить гр. Шевченко Євгенію Олександровичу на 
підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку 
серія та номер ЯА №164458 від 13 травня 2005 року, адресу – Одеська область, 
Лиманський район,  сщ. Ліски, вул. Марсельська, 7; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 
 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                     О.В. Антоненко 
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №399 від    20.12.2017 року           

Про зміну адреси земельній ділянці, за заявою гр. Граматікатій 
Лариси Анатоліївни 

 

Розглянувши заяву гр. Граматікатій Лариси Анатоліївни, про зміну 
адреси земельній ділянці 5122783200:01:002:0292 (0,0224 га), яка належить 
заявниці на підставі договору купівлі–продажу земельної ділянки серія та 
номер 1325 від 14 вересня 2015 року, посвідченого Марченко О.М., приватним 
нотаріусом Лиманського районного нотаріального округу Одеської області, у 
зв’язку з тим, що адреса «Одеська обл., Комінтернівський район, сщ. Ліски, 
вулиця Шевченка, 4А», яка вказана у правовстановчих документах, також 
належить іншому об’єкту нерухомості, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Змінити адресу земельної ділянки 5122783200:01:002:0292 (0,0224 га), 
яка належить гр. Граматікатій Ларисі Анатоліївні «Одеська область, 
Комінтернівський район, сщ. Ліски, вул. Шевченка, 4А» на «Одеська область, 
Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Шевченка, 4Б»; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 
 

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                     О.В. Антоненко 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №400 від 20.12.2017 року              

 

Про надання адреси закінченому будівництвом житловому 
будинку, за заявою Шуляк Елли Володимирівни 

 

Розглянувши заяву гр. Шуляк Елли Володимирівни, про присвоєння 
адреси закінченому будівництвом житловому будинку (загальна площа – 258,3 

м.кв., житлова площа – 79,4 м.кв.), який розташовується на земельній ділянці 
5122783200:01:002:1121 за адресою Одеська область, Лиманський район, сщ. 
Ліски, вул. Лугова, 18А, яка належить заявниці на підставі договору купівлі-
продажу земельної ділянки від 10.10.2017 року, посвідченого Кірнас І.В., 
приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 
зареєстрованого в реєстрі за № 2396, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати закінченому будівництвом житловому будинку (загальна 
площа –  258,3 м.кв., житлова площа – 79,4 м.кв.), який розташовується на 
земельній ділянці 5122783200:01:002:1121 адресу – Одеська область, 
Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Лугова, буд. 18А; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 
 

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                     О.В. Антоненко 

 
 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                                       РІШЕННЯ №401 від   20.12.2017 року            

 

Про надання адреси земельній ділянці, яка належить ТОВ 
«АСПЕК» 

 

Розглянувши заяву гр. Ткаченко Надії Іванівни, яка представляє 
інтереси ТОВ «АСПЕК», за довіреністю, про присвоєння адреси земельній 
ділянці  5122783200:01:002:0774 (0,084 га), яка належить ТОВ «АСПЕК» на 
підставі свідоцтва посвідченого держаним нотаріусом Лиманської районної 
державної нотаріальної контори Лисак А.В., зареєстрованого за № 1-829 від 
05.12.2017 року, у зв’язку з тим що у правовстановчих документах вказано 
лише умовний номер земельної ділянки, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати земельній ділянці 5122783200:01:002:0774 (0,084 га), яка 
належить ТОВ «АСПЕК» на підставі свідоцтва посвідченого держаним 
нотаріусом Лиманської районної державної нотаріальної контори Лисак А.В., 
зареєстрованого за № 1-829 від 05.12.2017 року, адресу – Одеська область, 
Лиманський район,  сщ. Ліски, вул. Польова, 3; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 
 

 

 

Голова виконкому                                                                                  Н.Г. Крупиця 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                          О.В. Антоненко 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                 РІШЕННЯ № 402  від 20.12.2017 р.                                          
 

Про надання адреси житловому будинку, що належить 
Парлікову Антону Антоновичу 

 

Розглянувши заяву гр. Парлікова Антона Антоновича, про присвоєння 
адреси житловому будинку (загальна площа – 61,2 м.кв.; житлова площа – 43,1 

м.кв.), який розташовується на земельній ділянці (кадастровий номер – 

5122783200:02:001:2802), у зв’язку з необхідністю отримання 
правовстановлюючих документів на виділену частину, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про 
порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна 
на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 
25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 
№704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу житловому будинку (загальна площа – 61,2 м.кв.; 
житлова площа – 43,1 м.кв.), що розташовується на земельній ділянці 
(кадастровий номер – 5122783200:02:001:2802), який належить гр. Парлікову 
Антону Антоновичу – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Ювілейна, буд. 4А; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 
 

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

              РІШЕННЯ № 403  від 20.12.2017 р.                                          
 

Про надання адреси житловому будинку, що належить 
Парлікову Антону Антоновичу 

 

Розглянувши заяву гр. Парлікова Антона Антоновича, про присвоєння 
адреси житловому будинку (загальна площа – 102,2 м.кв.; житлова площа – 

50,6 м.кв.), який розташовується на земельній ділянці (кадастровий номер – 

5122783200:02:001:2801), у зв’язку з необхідністю отримання 
правовстановлюючих документів на виділену частину, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про 
порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна 
на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 
25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 
№704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу житловому будинку (загальна площа – 102,2 м.кв.; 
житлова площа – 50,6 м.кв.), що розташовується на земельній ділянці 
(кадастровий номер – 5122783200:02:001:2801), який належить гр. Парлікову 
Антону Антоновичу – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Ювілейна, буд. 4; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 

 

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                     О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ               

                            РІШЕННЯ №404 від 20.12.2017 року               

 

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу 

 

Розглянувши заяву гр. Профір Альони, яка представляє інтереси Терещенко 
Галини Григорівни, за довіреністю про присвоєння адреси земельній ділянці (0,0441 
га) та земельній ділянці (0,0552 га), які утворились в результаті поділу земельної 
ділянки, що розташовується за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ. 
Ліски, вул. Українська, 21 (кадастровий номер - 5122783200:01:002:0593), яка 
належить на праві приватної власності гр. Терещенко Галині Григорівні відповідно 
Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності, індексний номер: 88559217, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та 
анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської сільської 
ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії 
Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської 
ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу земельній ділянці (0,0441 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:0593) яка 
належить гр. Терещенко Галині Григорівні – Одеська область,  Лиманський 
район, сщ. Ліски, вул. Українська, 21А; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0,0552 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:0593) яка 
належить гр. Терещенко Галині Григорівні – Одеська область,  Лиманський 
район, сщ. Ліски, вул. Українська, 21; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
виконкому О.В. Антоненко. 

 

Голова виконкому                                                         Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                     О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                                        РІШЕННЯ №405 від 20.12.2017 року  

             

Про надання адреси земельній ділянці, за заявою гр. Савєльєва 

Олександра Вікторовича 

 

Розглянувши заяву гр. Савєльєва Олександра Вікторовича, про 
присвоєння адреси земельній ділянці (0,0672 га), яка належить заявнику на 
підставі договору купівлі – продажу земельної ділянки серія та номер НМХ № 
075563 від 15 грудня 2017 року, у зв’язку з відсутністю адреси у 
правовстановчих документах, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни 
та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської 
сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок 
другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати земельній ділянці (0,0672 га), яка належить гр. Савєльєву 

Олександру Вікторовичу на підставі договору купівлі – продажу земельної 
ділянки серія та номер НМХ № 075563 від 15 грудня 2017 року, адресу – 

Одеська область, Лиманський район,  сщ. Ліски, вул. Заболотного, 73; 
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами виконкому О.В. Антоненко. 
 

 

 Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                             О.В. Антоненко 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №406 від 20.12.2017 р.  
с. Крижанівка 

 

Про доручення юридичному відділу 
Крижанівської сільської ради 

звернутись до суду щодо питання 
встановлення сервітуту 

 

Розглянувши заяву власників об’єктів житлової нерухомості, 
розташованої за адресами: вул. Софіївська, буд. 2, 2а, 2б, 2г щодо 
встановлення сервітуту на частину земельної ділянки, яка перебуває у 
постійному користуванні Храму святих Мучеників Кіпріана та Іустини 
Одеської Єпархії Української православної Церкви с. Крижанівка,  у формі 
вільного проходу та проїзду для суспільних потреб, керуючись, ст. 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

3. Доручити юридичному відділу Крижанівської сільської ради звернутись до 
суду з питанням щодо встановлення сервітуту по вул. Софіївська у с. 
Крижанівка Лиманського району Одеської області; 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 
голови з правових питань 

 

Голова виконкому                                                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                        О.В. Антоненко 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                

                             РІШЕННЯ № 407 від 20.12.2017 р. 
с. Крижанівка 

 

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 20.12.2017 року 

 

Розглянувши протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу коштів пайової 
участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської 
сільської ради від 20.12.2017 року, щодо визначення розміру пайової участі у створенні 
інфраструктури с. Крижанівки та сщ. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області для ПП «Золота Ера ХХІ» у розмірі 1,0% від загальної вартості будівництва 
об’єкта, розрахованої на основі норматива для одиниці створеної потужності при спорудженні 
об’єктів житлового будівництва (згідно нормативної одиниці 9 945 грн/кв.м., затвердженої 
рішенням сесії №455-УІІ від 27.07.2017 р.), що становить 505 201,0 грн. за «Будівництво 7-ми 
поверхового односекційного житлового будинку №8 за адресою с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 
між землями СТ «Садовод» та землями МО України Лиманського району Одеської області 
(будівельний №8), керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 
Положенням «Про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі замовників у 
створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради» 
затвердженним рішенням № 580-VI Крижанівської сільської  ради від 25 березня 2013 року, 
виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ:  
 

1. Затвердити протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу коштів пайової участі 
замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської 
ради від 20.12.2017 року щодо визначення розміру пайової участі у створенні інфраструктури с. 
Крижанівки та сщ. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області для 
ПП «Золота Ера ХХІ» у розмірі 1,0% від загальної вартості будівництва об’єкта, розрахованої на 
основі норматива для одиниці створеної потужності при спорудженні об’єктів житлового 
будівництва (згідно нормативної одиниці 9 945 грн/кв.м., затвердженої рішенням сесії №455-УІІ 
від 27.07.2017 р.), що становить 505 201,0 грн. за «Будівництво 7-ми поверхового односекційного 
житлового будинку №8 за адресою с. Крижанівка, вул. Миколаївська, між землями СТ «Садовод» 
та землями МО України Лиманського району Одеської області (будівельний №8); 

2. ПП «Золота Ера ХХІ» укласти договір про пайову участь у створенні та розвитку інфраструктури 
населених пунктів Крижанівської сільської ради, не пізніше 10-денного строку з дня прийняття 
рішення; 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з економічних питань, 
Дудник М.В. 

Голова виконкому                                                                       Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому                                                    О.В. Антоненко 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                                       РІШЕННЯ №408 від 20.12.2017 року              

 

Про надання адреси земельній ділянці, за заявою гр. 
Барциковської Олени Георгіївни 

 

Розглянувши заяву гр. Барциковської Олени Георгіївни, про 
присвоєння адреси земельній ділянці (0,0278 га), яка належить заявниці на 
підставі договору дарування земельної ділянки серія та номер НМЕ № 495492 
від 04 серпня 2017 року, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни 
та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської 
сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок 
другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати земельній ділянці (0,0278 га), яка належить Барциковській 

Олені Георгіївні на підставі договору купівлі – продажу земельної ділянки 
серія та номер НМЕ № 495492 від 04 серпня 2017 року, адресу – Одеська 
область, Лиманський район,  с.Крижанівка, вул. Морська, 41А/1; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 
 

 

 Голова виконкому                                                         Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                           О.В. Антоненко 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                              РІШЕННЯ №409 від 20.12.2017 року  

             

Про надання адреси житловому будинку за заявою гр. Капурової 
Наталії Володимирівни 

 

Розглянувши заяву гр. Капурової Наталії Володимирівни, про 
присвоєння адреси житловому будинку (загальна площа – 52,7 м.кв.; житлова 
площа – 21,7 м.кв.), який розташовується на земельній ділянці (кадастровий 
номер – 5122783200:02:001:0283), та утворився в результаті виділення частки 
в самостійну одиницю, у зв’язку з необхідністю отримання 
правовстановлюючих документів на виділену частину, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про 
порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна 
на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 
25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 
№704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу житловому будинку (загальна площа – 52,7 м.кв.; 
житлова площа – 21,7 м.кв.), що розташовується на земельній ділянці 
(кадастровий номер – 5122783200:02:001:0283), яка належить гр. Капуровій 
Наталії Володимирівні – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Морська, буд. 89Б; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 
 

 

Голова виконкому                                                                  Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                            О.В. Антоненко 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №410 від 20.12.2017 року 

 

Про погодження плану прокладки кабельних ліній освітлення 

 

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від ТОВ «РД-СТРОЙ 
СУ-2» щодо надання дозволу на розміщення тимчасової огорожі 
будівельного майданчика та узгодження меж її розміщення згідно 
будгенплану, що додається, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Дозволити розміщення тимчасової огорожі будівельного майданчика 
реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області, яка знаходиться за адресою Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, буд. 5;  

2. Узгодити межі тимчасової огорожі будівельного майданчика, згідно 
будгенплану, що додається; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
Мельника О.М. 

 

 

Голова виконкому                                                              Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                       О.В. Антоненко 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №411 від 20.12.2017 року                          

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження схеми розміщення  
групи тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву ФО-П «Меленчук Олександр Миколайович» від 19.12.2017 року 
про погодження схеми розміщення групи тимчасових споруд загальною площею 72 кв.м.,  
для провадження підприємницької діяльності  за адресою: Одеська область, Лиманський 
район, с.Крижанівка, між вул. Сонячна та вул. Рибача (Миколаївська дорога в районі 
будинку 20 Б), на виконання п.2.11 "Порядку розміщення тимчасових споруд, торговельних 
майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території 
Крижанівської сільської ради", затверджених рішенням Крижанівської сільської ради від 
10 лютого 2012 року №300-VI,  виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити  ФО-П «Меленчук Олександр Миколайович» схему розміщення групи 
тимчасових споруд загальною площею 72 кв.м.,  для провадження підприємницької 
діяльності  за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, між вул. 
Сонячна та вул. Рибача (Миколаївська дорога в районі будинку 20 Б);  

2. Зобов’язати ФО-П «Меленчук Олександр Миколайович» дотримуватись «Правил 
благоустрою території Крижанівської сільської ради» затверджених рішенням 
Крижанівської сільської ради від 10 лютого 2012р. №299-VI; 

3.Рекомендувати встановити камери відеоспостереження прилеглої території 
Крижанівської сільської ради, за погодженням Крижанівської сільської ради;  

4. Дане рішення не є підставою для розміщення тимчасової споруди без наявності паспорту 
прив’язки тимчасової споруди, погодженого з  відділом містобудування та архітектури 
Лиманської районної державної адміністрації, та іншими компетентними органами, які 
передбачені законодавством України; 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконкому, 
Антоненко О.В. 

Голова виконкому                                                                            Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому                                                       О.В. Антоненко 


