
 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

 

      РІШЕННЯ   
21 травня  2019 року                                                                        № 99 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 
«Будівництво (на землях загального користування ) мережі 
водопроводу по вулиці Шкільна в сщ.Ліски Лиманського 
району Одеської області» 

 

 

Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення 

їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України» №560 від 11.05.2011 року, та на підставі 
позитивного  Експертного звіту державної експертизи проектно-кошторисної 
документації «Будівництво (на землях загального користування ) мережі 
водопроводу по вулиці Шкільна в сщ.Ліски Лиманського району Одеської 
області», керуючись  ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради    

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Будівництво (на землях 
загального користування ) мережі водопроводу по вулиці Шкільна в сщ.Ліски 
Лиманського району Одеської області» загальною кошторисною вартістю 
будівництва 1373,01 тис. грн. 
2. Дозволити сільському голові укласти договори з підрядними організаціями 
на виконання будівельних робіт з відповідного капітального ремонту та 
здійснити передплату у розмірі 30% від суми договору.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 
 

 

Голова виконкому           /підпис/                                                      Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами               /підпис/                                                  О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ № 100 від 21.05.2019 р.                              
Про надання адреси чотирьохсекційному 14-поверховому 

житловому будинку за заявою Поправка Д.Ю. 
 

Розглянувши заяву Поправка Д.Ю., директора ТОВ «Будмарин» про 
присвоєння адреси чотирьохсекційному 14-поверховому житловому будинку, 
який розташовується на земельній ділянці (5122783200:02:001:2808), 
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 чотирьохсекційному 14-поверховому житловому будинку, 
який розташовується на земельній ділянці (5122783200:02:001:2808) - 

Одеська область,  Лиманський район, село Крижанівка, 
вул.Марсельська, буд. 33/3.  
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
виконкому, О.В. Антоненко 

 

 

 

Голова виконкому                   /підпис/                                 Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому    /підпис/                            О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ № 101 від 21.05.2019 р.                              
Про надання адреси чотирьохсекційному 14-поверховому 

житловому будинку за заявою Поправка Д.Ю. 
 

Розглянувши заяву Поправка Д.Ю., директора ТОВ «Будмарин» про 
присвоєння адреси чотирьохсекційному 14-поверховому житловому будинку, 
який розташовується на земельній ділянці (5122783200:02:001:2808), 
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 чотирьохсекційному 14-поверховому житловому будинку, 
який розташовується на земельній ділянці (5122783200:02:001:2808) - 

Одеська область,  Лиманський район, село Крижанівка, 
вул.Марсельська, буд. 33/4;  
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
виконкому, О.В. Антоненко. 
 

 

 

Голова виконкому                   /підпис/                                 Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому    /підпис/                            О.В. Антоненко 

 

 


