
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 20 від 22 лютого 2019 

 

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на  розміщення 

об’єктів благоустрою на території  
Крижанівської сільської ради  
 

 

Розглянувши заяву Лукіна О.І. від 04.02.2019 року про надання 
дозволу на розміщення об’єктів благоустрою на прилеглій території до 
земельної ділянки за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Ліски, 
вул. Придорожня, 7,  керуючись ст. 10 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», Правил благоустрою Крижанівської сільської ради 

затверджених рішенням Крижанівської сільської ради від 10.02.2012 № 
299-VII, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Погодити Лукіну О.І. наміри розміщення об’єктів благоустрою на 

прилеглої території до земельній ділянці за адресою: Одеська обл., 
Лиманський р-н, с. Ліски, вул. Придорожна, 7 відповідно до схеми 
благоустрою (схема – додається), до моменту реалізації положень 
містобудівної документації с. Ліски Крижанівської сільської ради. 

2. Зобов’язати Лукіна О.І. забезпечити належне утримання прилеглої до 
земельної ділянки території, суворо виконувати вимоги Правил 
благоустрою території Крижанівської сільської ради. 

3. Зобов’язати Лукіна О.І. під час реалізації положень містобудівної 
документації с. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області забезпечити повернення території у 
попередній стан в частині запланованої  вул. Придорожна.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради Мельника О.М. 

 

Голова виконкому                (підпис)             Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому       (підпис)         О.В. Антоненко 



Додаток 

до витягу із  рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 
від 22.02.2019 № 20  

 

 

СХЕМА БЛАГОУСТРОЮ 

 

 

 
 

 

 

 

Голова виконкому                               (підпис)              Н.Г. Крупиця 

 

 

 Керуюча справами виконкому           (підпис)               О.В. Антоненко 

 

  

                     

Додаток до витягу із рішення вірний,  
  Керуюча справами виконкому                                        О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 21 від 22 лютого 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розташування 

групи тимчасових споруд для провадження  
підприємницької діяльності на території  
Крижанівської сільської ради  
 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Жоволі Плюс» Грек О.В. від 
14.02.2019 року про надання дозволу на розміщення групи тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності з продажу 
непродовольчих товарів широкого вжитку на території Крижанівської 
сільської ради, керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», на виконання п.2.11 «Порядку розміщення 
тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення 
підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради», 
затверджених рішенням Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області від 10.02.2013 № 300-VI, враховуючи висновок 
відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської Області від 
18.02.2019 № 14-08/007-ТС/19-К, виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Погодити ТОВ «Жоволі Плюс» місце розташування групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності в кількості трьох 
одиниць на земельній ділянці за адресою: Одеська обл., Лиманський р-

н, с. Крижанівка, вул. Миколаївська на розі вул. Осипова (біля будинку 
№11). 

2. Рекомендувати ТОВ «Жоволі Плюс»  звернутися до відділу 
містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 
сільської ради для оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових 
споруд.  



3. Зобов’язати ТОВ «Жоволі Плюс»  забезпечити належне утримання 
прилеглої до групи тимчасових споруд території, підтримувати 
належний експлуатаційний стан групи тимчасових споруд та 

відповідного технологічного обладнання, що використовується разом 
з тимчасовою спорудою, суворо виконувати вимоги Правил 
благоустрою території Крижанівської сільської ради та Порядку 
розміщення тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів 
для здійснення підприємницької діяльності на території 
Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 
Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «Жоволі Плюс» 
встановити біля групи тимчасових споруд обладнання з 
відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради Каплінського В.Ю 

 

 

 

 

 

Голова виконкому                                                  Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому                             О.В. Антоненко 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 
від 22.02.2019 № 21 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 

 
 

                   

  

   

 

Голова виконкому              /підпис/                                    Н.Г. Крупиця 

 

 

 Керуюча справами виконкому  /підпис/                     О.В. Антоненко 

 

Будівля № 1д 

Група ТС 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 22 від 22 лютого 2019 

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження місця розташування 

групи тимчасових споруд для провадження  
підприємницької діяльності на території  
Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву Галінок А.Г. та Федіна О. М. від 28.01.2019 року 
про надання дозволу на розміщення групи тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності біля земельної ділянці за 
кадастровим номером 5122783200:02:001:0189, яка знаходиться за 

адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. 
Миколаївська, 7а, та відповідно до договору купівлі-продажу земельної 
ділянки від 04.12.2018 № 2482 знаходиться у приватної власності Галінок 
С.А. та Федіна О. М., керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», на виконання п.2.11 «Порядку розміщення 
тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення 
підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради», 
затверджених рішенням Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області від 10.02.2013 № 300-VI, враховуючи висновок 
відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської Області від 
04.02.2019 № 14-08/003-ТС/19-К, виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Погодити Галінок С.А. та Федіну О. М. місце розташування групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в 
кількості двох одиниць біля земельної ділянці за кадастровим 
номером: 5122783200:02:001:0189, яка знаходиться за адресою: 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 7а. 

2. Рекомендувати Галінок С.А. та Федіну О. М. звернутися до відділу 
містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 



сільської ради для оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових 
споруд.  

3. Зобов’язати Галінок С.А. та Федіна О. М. забезпечити належне 
утримання прилеглої до групи тимчасових споруд території, 
підтримувати належний експлуатаційний стан групи тимчасових 
споруд, відповідного технологічного обладнання, що 
використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо виконувати 
вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та 
Порядку розміщення тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та 
засобів для здійснення підприємницької діяльності на території 
Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 
Крижанівської громади рекомендувати Галінок С.А. та Федіну О. М. 
встановити біля групи тимчасових споруд обладнання з 
відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради Каплінського В.Ю 

 

 

 

 

 

Голова виконкому          /підпис/                                        Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/            О.В. Антоненко 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 
від 22.02.2019 № 22 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 

 

                   

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Голова виконкому                   /підпис/                              Н.Г. Крупиця 

 Керуюча справами виконкому      /підпис/                    О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 23 від 22 лютого 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розташування 

групи тимчасових споруд для провадження  
підприємницької діяльності на території  
Крижанівської сільської ради  
 

 

Розглянувши заяву Ханенко О.О. від 13.02.2019 року про надання 
дозволу на розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності з надання послуг у сфері громадського 
харчування за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, 
вул. Ветеранів (біля будівлі № 6) керуючись ст. 28 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», на виконання п.2.11 «Порядку 
розміщення тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для 
здійснення підприємницької діяльності на території Крижанівської 
сільської ради», затверджених рішенням Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області від 10.02.2013 № 300-VI, 

враховуючи висновок відділу містобудування та архітектури виконавчого 
комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
Області від 04.02.2019 № 14-08/008-ТС/19-К, виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Погодити Ханенко О.О. місце розташування тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності з надання послуг у сфері 
громадського харчування яка знаходиться за адресою: Одеська обл., 
Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Ветеранів (біля будівлі № 6). 

2. Рекомендувати Ханенко О.О. звернутися до відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 
оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати Ханенко О.О. забезпечити належне утримання прилеглої 
до тимчасової споруди території, підтримувати належний 
експлуатаційний стан тимчасової споруди, відповідного 



технологічного обладнання, що використовується разом з тимчасовою 
спорудою, суворо виконувати вимоги Правил благоустрою території 
Крижанівської сільської ради та Порядку розміщення тимчасових 
споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення 
підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 
Крижанівської громади рекомендувати Ханенко О.О. встановити біля 
тимчасової споруди обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради Каплінського В.Ю 

 

 

 

 

 

Голова виконкому                           (підпис)           Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому       (підпис)          О.В. Антоненко 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 
від 22.02.2019 № 23 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 

 

 

                   

  

    

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Голова виконкому                (підпис)                 Н.Г. Крупиця 

 Керуюча справами виконкому         (підпис)    О.В. Антоненко 

 

 

Будівля № 1д 

Будівля №6 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №24 від 22.02.2019 року 

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на укладення договору 
дарування частки квартири 

 

Прийнявши до уваги висновок органу опіки та піклування при виконавчому комітеті 
Крижанівської сільської ради від 05 лютого 2019 року щодо доцільності надання 
дозволу гр. Хрульову Максиму Володимировичу на укладення договору дарування 
частки (20%) квартири №34, яка розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул. Софіївська, буд. 2 Г, своєму сину Хрульову Богдану 
Максимовичу 10.04.2005 року народження, керуючись ч.1 п. б, пп.4 ст. 34 пп.4 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл на укладення договору дарування частки (20%) квартири №34, яка 
розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 
Софіївська, буд. 2 Г між Хрульовим Максимом Володимировичем і Хрульовим 
Богданом Максимовичем. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
виконавчого комітету Крижанівської сільської ради, Антоненко О.В.  
 

 

Голова виконкому                       /підпис/                                                  Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому           /підпис/                                     О.В. Антоненко 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №25 від 29.11.2018 року   

            

Про надання адреси земельній ділянці, за заявою гр. Бабенко 
Миколи Дмитровича 

 

Розглянувши заяву гр. Бабенко Миколи Дмитровича про присвоєння 
адреси земельній ділянці кадастровий номер – 5122783200:01:002:2510, 

(площа - 0,0328 га), проект землеустрою щодо відведення якої гр. Бабенко 
Миколі Дмитровичу в довгострокову оренду строком на 15 років надано 
рішенням тридцять дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання  
№887-VII від 15 лютого 2019 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 – 

5122783200:01:002:2510, (площа - 0,0328 га), проект землеустрою щодо 
відведення якої гр. Бабенко Миколі Дмитровичу в довгострокову оренду 
строком на 15 років надано рішенням тридцять дев’ятої сесії Крижанівської 
сільської ради VII скликання  №887-VII від 15 лютого 2019 року – Одеська 
область, Лиманський район,  с. Крижанівка, вул. Марсельська, 59 А; 

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 №26 від 22.02.2019 року 

 

Про надання адрес земельним ділянкам, утвореним в результаті 
поділу  

 

Розглянувши заяву гр. Авраменко Анни Сергіївни, Сухаревої Ольги 
Олексіївни, Спельніка Валерія Вантиновича про присвоєння адрес земельним 
ділянкам – 0,0103 га, 0,0365 га та 0,0126 га, утвореним в результаті поділу 
земельної ділянки 0,0594 га (5122783200:02:001:2823), 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 0,0103 га, яка утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки 0,0594 га (5122783200:02:001:2823) - Одеська 
область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 11/1, 
користувач – Авраменко Анна Сергіївна; 

2. Надати адресу земельній ділянці 0,0365 га, яка утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки 0,0594 га (5122783200:02:001:2823) - Одеська 
область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 11, користувач 
– Спельнік Валерій Валентинович; 

3. Надати адресу земельній ділянці 0,0126 га, яка утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки 0,0594 га (5122783200:02:001:2823) - Одеська 
область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 11/2, 
користувач – Сухарева Ольга Олексіївна; 

4. 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 №27 від     22.02.2019 року                  

 

Про надання адреси квартирі  
 

Розглянувши заяву гр. Клюкас Ольги Петрівни про присвоєння адреси 

квартирі (загальна площа – 90,9 м.кв.), у житловому будинку №35 по вул. 
Марсельська, яку було передано заявниці згідно акту прийому-передачі від 30 
вересня 2014 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 адресу квартирі (загальна площа – 90,9 м.кв.), у житловому 
будинку №35 по вул. Марсельська, у с. Крижанівка, Лиманського району, яка 
була передана Клюкас О.П., згідно акту прийому-передачі від 30 вересня 2018 
року – Одеська область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Марсельська, 
буд. 35, кв.443; 

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 № 28 від 22.02.2019 р.                                          
 

Про надання житловому будинку та земельній ділянці 
 

Розглянувши заяву гр. Коржової Надії Михайлівни про присвоєння 
адреси житловому будинку, та земельній ділянці, на якій він розташовується, 
який згідно запису погосподарського обліку Крижанівської сільської ради 
належить Коржовій Надії Михайлівні (особовий рахунок №01_0460_01), 
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 та земельній ділянці, на якій він 
розташовується, який згідно запису погосподарського обліку Крижанівської 
сільської ради належить Коржовій Надії Михайлівні (особовий рахунок 
№01_0460_01): Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 
Рибача, буд. 15 А; 
 

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 

 

 

 



 
 

  У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА   
РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

«22» лютого 2019 року                                                                                   № 29 

Про надання адресної матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяви громадян, клопотання депутатів відповідно до Програми 
«Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сесії від 22.12.2017 року №582-

VII, рішенням № 814-VII від 22.12.2018 року про затвердження Кошторису витрат 
Програми «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік, керуючись ст. 34, 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Крижанівської сільської ради   

 

 

ВИРІШИВ : 
 

І. Надати матеріальну допомогу громадянам згідно поданих заяв та 
клопотання депутатів (додаток № 1). 

ІІ. Призначити відповідальною за виконання даного рішення головного 
спеціаліста із соціальних питань Нагребецьку Н.С. 

ІІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
голови з економічних питань Дудник М.В. 

 

 

 

Сільський голова                          /підпис/                                     Н.Г.Крупиця 

 

Керуюча справами  виконкому  /підпис/                О.В. Антоненко  
 
 

 

 

 

 

 



 

 Додаток № 1 

До рішення виконкому № 29 від 22 лютого 2019 року 

 

 

№ 
з/п 

Прізвіще, ім'я, по батькові  Адреса 

Сума 
социальних 

допомог 
грн. 

Напрям 

1 Бужкевич 
Юрій 
Костянтинович 

с.Крижанівка 
вул. 
Бескоровайнова, 8 

2 000,00 
на народження 
дитини 

2 Драгонер 
Сергій 
Володимирович 

с. Крижанівка вул. Морська, 77а 2 000,00 
на народження 
дитини 

3 Михайлюк Юлія Сергіївна с. Крижанівка 
вул. Ярошевської, 
39 

2 000,00 
на народження 
дитини 

4 Табашненко Андрій Іванович с. Крижанівка 
вул. Центральна, 
23а 

2 000,00 
на народження 
дитини 

5 Цебак 
Аліна 
Олександрівна 

с. Крижанівка вул. Морська, 50 2 000,00 
на народження 
дитини 

6 Арзяєв 
Володимир 
Вікторович 

с. Крижанівка 
вул. Терешкової, 
10 

2 000,00 тяжке мат.стан. 

7 Арендарчук 
Людмила 
Антонівна 

с. Крижанівка 
вул. Центральна, 
56 

1 500,00 тяжке мат.стан. 

8 Бадігон Анна Вікторівна с. Крижанівка вул. Морська, 3а 1 000,00 тяжке мат.стан. 

9 Бакланова  Валентина 
Миколаївна 

с. Крижанівка вул. Ювілейна, 49 500,00 на лікування 

10 Голота Марія Степанівна с. Крижанівка вул. Рибача, 4а 1 000,00 тяжке мат.стан. 

11 Горовой 
Дмитро 
Олександрович 

с. Крижанівка 

вул. 
Бескоровайнова, 
41а 

1 000,00 тяжке мат.стан. 

12 Денисова Аріна Вікторівна с. Крижанівка 
вул. Бочарова 
генерала, 44а/240 

1 000,00 тяжке мат.стан. 

13 Дзебко Лариса Валеріївна с. Крижанівка вул. Сонячна, 66 800,00 тяжке мат.стан. 
14 Дмитренко  Лариса Іванівна с. Крижанівка вул. Гагаріна, 38 1 000,00 на лікування 

15 Дороган Наталія Іванівна с. Ліски 
вул. Приморська, 
2 

500,00 на лікування 

16 Загороднюк 
Валентин 
Миколайович 

с. Крижанівка вул. Морська, 39/1 1 000,00 на лікування 

17 Жданов  Андрій 
Валерійович 

с. Крижанівка вул. Проценка, 42а 1 500,00 на лікування 

18 Коваленко Оксана Вікторівна с. Ліски 
вул. Касьяненка, 
11 

2 000,00   

19 Коржова Ірина Миколаївна с. Крижанівка вул. Рибача,15 а 3 000,00 на лікування 

20 Кулик 
Валентина 
Павлівна 

с. Ліски вул. Зелена, 5 800,00 на лікування 

21 Кучерук Надія Михайлівна с. Ліски вул. Шевченка, 1 б 800,00 на лікування 

22 Махова  Євгенія Іванівна с. Крижанівка вул. Сонячна, 66 1 000,00 на лікування 

23 Мешко 
Христина 
Петрівна 

с. Ліски 
пров. 
Молодіжний, 11б 

500,00 тяжке мат.стан. 

24 Мініцька  Яна Валеріївна с. Крижанівка 
вул. 
Миколаївська, 26а 

1 000,00 на лікування 

25 Мацкевич 
Олексій 
Вікторович 

с. Крижанівка 
вул. Марсельська, 
35/26 

3 000,00 на лікування 

26 Молода 
Ніна 
Володимирівна 

с. Крижанівка вул. Проценка, 42а 1 000,00 на лікування 

27 Островська Лілія Яківна с. Крижанівка вул. Ювілейна, 34 800,00 на лікування 

28 Павловська 
Галина 
Олександрівна 

с. Ліски 

вул. 
Добровольського, 
11 

500,00 тяжке мат.стан. 



29 Папушой 
Вікторія 
Вікторівна 

с. Ліски 
вул. Лузанова, 
12/5 

5 000,00 на лікування 

30 Пахомова Інна Юріївна с. Крижанівка 
вул. Генерала 
Бочарова, 54а/5 

500,00 на лікування 

31 Руссу 
Валентина 
Григорівна 

с. Ліски 
пров. Джерельний, 
18 

500,00 на лікування 

32 Савицька Ганна Григорівна с. Крижанівка 
вул. Атаманюка, 
34а 

1 500,00 тяжке мат.стан. 

33 Сергеєва Ольга Миколаївна с. Ліски 
пров. 
Молодіжний, 11б 

500,00 на лікування 

34 Стеблівська 
Наталія 
Вікторівна 

с. Крижанівка вул. Ювілейна, 35 1 000,00 на лікування 

35 Чумак Валерій Петрович с. Ліски 

вул. 
Добровольского, 
15 

500,00 тяжке мат.стан. 

36 Шкодіна Алла Григорівна с. Крижанівка вул. Вишнева, 3/28 1 000,00 на лікування 

37 Авімчук 
Григорій 
Омелянович 

с.Крижанівка Сонячна, 34 1 000,00 
на 
оздоровлення 

38 Амбросієнко Галина Дмитрівна с.Крижанівка Ветеранів, 16/5 1 000,00 
на 
оздоровлення 

39 Бєлік 
Валентина 
Василівна 

с.Крижанівка Сонячна, 19 1 000,00 
на 
оздоровлення 

40 Благодир Ольга Михайлівна с.Крижанівка Гонтаренко, 38а 1 000,00 
на 
оздоровлення 

41 Бурейко Яків Васильович с.Крижанівка Проценко, 30 1 000,00 
на 
оздоровлення 

42 Вашестюк Галина Вікторівна с.Крижанівка Миколаївська, 12 1 000,00 
на 
оздоровлення 

43 Горпинюк 
Світлана 
Валентинівна 

с.Крижанівка Ярошевської, 46 1 000,00 
на 
оздоровлення 

44 Гулак 
Світлана 
Йосипівна 

с.Крижанівка Морська, 64 1 000,00 
на 
оздоровлення 

45 Єрвачова 
Людмила 
Василівна 

с.Крижанівка Центральна, 18 1 000,00 
на 
оздоровлення 

46 Карауш Іван Григорович с.Крижанівка Гонтаренко, 49 1 000,00 
на 
оздоровлення 

47 Ковтуненко Ганна Павлівна с.Крижанівка Ветеранів, 48 1 000,00 
на 
оздоровлення 

48 Розкола Валентин Кузьмич с.Крижанівка Центральна, 37 1 000,00 
на 
оздоровлення 

49 Сльозко Галина Іванівна с.Крижанівка Заболотного, 83б/6 1 000,00 
на 
оздоровлення 

50 Савченко 
Людмила 
Петрівна 

с.Крижанівка Морська, 85 1 000,00 
на 
оздоровлення 

51 Седенко Юрій Дмитрович с.Крижанівка Проценко, 17а 1 000,00 
на 
оздоровлення 

52 Стеблівська Тетяна Семенівна с.Крижанівка Ювілейна, 35 1 000,00 
на 
оздоровлення 

53 Шепель 
Костянтин 
Васильович 

с.Крижанівка Бескоровайнова, 9 1 000,00 
на 
оздоровлення 

54 Шмакова 
Галина 
Олександрівна 

с.Крижанівка Проценко, 62 1 000,00 
на 
оздоровлення 

55 Шматко Марія Семенівна с.Крижанівка Гонтаренко, 51 1 000,00 
на 
оздоровлення 

56 Смирнов 
Георгій 
Васильович 

с. Крижанівка Гонтаренко, 61 1 000,00 
на 
оздоровлення 

57 Ходак 
Микола 
Федорович 

с. Крижанівка Терешкової, 17 1 000,00 
на 
оздоровлення 

58 Бовбалан Марія Опанасівна с. Крижанівка 
Бочарова 
генерала, 56/296 

1 000,00 
на 
оздоровлення 



59 Велков 
Дмитро 
Миколайович 

с. Крижанівка Морська, 27 1 000,00 
на 
оздоровлення 

60 Галчева 
Марія 
Олександрівна 

с. Ліски Бочарова, 55 1 000,00 
на 
оздоровлення 

61 Глущенко Олена Григорівна с. Крижанівка Набережна, 34 1 000,00 
на 
оздоровлення 

62 Резнюк Раїса Андріївна с. Ліски 
пров. 
Молодіжний, 3 

1 000,00 
на 
оздоровлення 

63 Рогожкіна Неля Георгіївна с. Крижанівка Морська, 83 1 000,00 
на 
оздоровлення 

64 Шилкіна 
Олександра 
Яківна 

с. Крижанівка Приморська, 6 1 000,00 
на 
оздоровлення 

65 Булова Марія Миколаївна с. Крижанівка Морська, 41 1 000,00 
на 
оздоровлення 

66 Жураківський Дмитро Петрович с. Крижанівка Рибача, 15 1 000,00 
на 
оздоровлення 

67 Коротнян Анна Петрівна с. Крижанівка Проценко, 29а 1 000,00 
на 
оздоровлення 

68 Макарова Лідія Степанівна с. Крижанівка Гагаріна, 15 1 000,00 
на 
оздоровлення 

69 Нечитайло Надія Василівна с. Крижанівка Проценка, 29 1 000,00 
на 
оздоровлення 

70 Ханєнко 
Людмила 
Павлівна 

с. Крижанівка Котовського, 70 1 000,00 
на 
оздоровлення 

71 Боденюк 
Катерина 
Кузьмівна 

с. Крижанівка Сонячна, 43а 2 000,00 
на 
оздоровлення 

 

 

Керуюча справами виконкому                                            О.В. Антоненко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №30 від 22.02.2019 року              

 

Про надання адреси земельній ділянці 
 

Розглянувши заяву гр. Бітунової Олександри Євгенівни, про 
присвоєння адреси земельній ділянці (0,098 га), яка належить заявниці на 
підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія та 
номер ІV-ОД №089187 від 05 листопада 1996 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 (0,098 га), яка належить гр. Бітуновій 
Олександрі Євгенівні – Одеська область, Лиманський район,  сщ. Ліски, вул. 
Паустовського, 21; 

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 №31 від 22.02.2019 року              

 

Про надання адреси земельній ділянці 
  

Розглянувши заяву гр. Чекотун Олександр Адамович, про присвоєння 
адреси земельній ділянці (0,1044 га), яка відповідно державного акту на право 
приватної власності на землю, серії ІІІ-ОД № 073254 від 06 червня 2002 року 
належить заявнику, 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 (0,1044 га), яка відповідно державного акту 
на право приватної власності на землю, серії ІІІ-ОД № 073254 від 06 червня 
2002 року належить гр. Чекотун О.А., адресу – Одеська область, Лиманський 
район,  сщ. Ліски, вул. Лесі Українки, 6; 

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 №32 від 22.02.2019 р.  
с. Крижанівка 

 

Про відкладення розгляду питання про 
встановленні тарифів з централізованого 
водопостачання та водовідведення ТОВ 
«Комінтернівське комунальне господарство» 

 

Розглянувши заяву Фізер Г.І., директора ТОВ «Комінтернівське 
комунальне господарство» щодо встановлення тарифів з централізованого 
водопостачання та водовідведення,  керуючись ст. 16, 17 Закону України «Про 
питну воду та водопостачання», ст. 23 Закону України «Про надра», ст.59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Відкласти розгляд питання щодо встановлення тарифів з 
централізованого водопостачання та водовідведення ТОВ 
«Комінтернівське комунальне господарство», у зв’язку з відкриттям 
судового провадження стосовно оскарження рішення 
Антимонопольного комітету про зобов’язання виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради затвердження тарифів ТОВ 
«Комінтернівське комунальне господарство»; 

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

 

 

Голова виконкому            /підпис/                                                     Н.Г. Крупиця  

Керуюча справами виконкому         /підпис/                               О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                           РІШЕННЯ №33     від      22.02.2019 року  

с. Крижанівка 

 

Про надання адреси земельній ділянці  
 

Розглянувши заяву гр. Іваницького Василя Андрійовича про надання адреси 
земельній ділянці, утвореній в результаті об’єднання трьох земельних ділянок - 0,004 

га, кадастровий номер – 5122783200:01:002:0912; 0,0088 га кадастровий номер 
5122783200:01:002:1442; 0,052 га, (державний акт на право власності на землю серії 
ІІІ-ОД №015056), 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, у зв’язку з відсутністю поштової адреси у державному акті, в частині 
назви вулиці, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати адресу земельній ділянці утвореній в результаті об’єднання трьох 
земельних ділянок - 0,004 га, кадастровий номер – 5122783200:01:002:0912; 

0,0088 га кадастровий номер 5122783200:01:002:1442; 0,052 га, (державний акт 
на право власності на землю серії ІІІ-ОД №015056), які належать Іваницькому 
Василю Андрійовичу: Одеська область, Лиманський район, територія 
Крижанівської сільської ради, СТ «Ветеран», вул. Центральна, №149; 

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

 

Голова виконкому                    /підпис/                                         Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами                 /підпис/                                           О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №34 від 22.02.2019 р.  
с. Крижанівка 

 

Про відмову у встановленні тарифів на 
утримання будинків та прибудинкової 
території житлових будинків, розташованих 
за адресою Одеська область, Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул. Ген. Бочарова, 
буд.№№54; 54-а; 54-б; 54-в; 54-г; 54-д; 56; 
56-а 

Розглянувши заяву Швед С.А., голови ОК «ЖЕК Суворовський» щодо 
встановлення тарифів на утримання будинків та прибудинкової території, 
житлових будинків, розташованих за адресою Одеська область, Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул. Ген. Бочарова, буд.№№54; 54-а; 54-б; 54-в; 54-г; 54-

д; 56; 56-а, та розглянувши лист № 7/10-19373 від 30.11.2012 р. Міністрерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України «Щодо погодження/затвердження/ тарифів органами місцевого 
самоврядування внесків на житлово-комунальні послуги для ОСББ та ЖБК» 
керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
п.49 Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного 
підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Відмовити у встановленні тарифів на утримання будинків та 
прибудинкової території, житлових будинків, розташованих за адресою 
Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ген. Бочарова, 
буд.№№54; 54-а; 54-б; 54-в; 54-г; 54-д; 56; 56-а; 

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

 

Голова виконкому             /підпис/                                                   Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                                 О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

             РІШЕННЯ № 35  від 22.02.2019 р.                                          
 

Про відмову у присвоєнні адреси  
 

Розглянувши заяву гр. Мороз В.М., про присвоєння адреси житловому 
будинку, який належить гр. Морозу В.М. та гр. Морозу М.В.,  керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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.Відмовити гр. Мороз В.М., у присвоєнні адреси житловому будинку, у 
зв’язку з поданням неповного пакету документів; 

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 №36              від  22 лютого 2019 р.  
     

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 22.02.2019 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 22.02.2019 року, щодо пайової участі у 
створенні інфраструктури с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області, з метою забезпечення вимог ст. 40  Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», 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», 
затвердженим 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 22.02.2019 року. 

2. Визначити розмір пайової участі у створенні інфраструктури с. Крижанівки 
та с. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області: 

- для ТОВ «Вермонт-Лекс»  у розмірі 2,0 % від загальної вартості будівництва 
об’єкта, розрахованої на основі норматива для одиниці створеної потужності при 
споруджені об’єктів житлового будівництва (згідно нормативної одиниці 11 859 
грн./кв.м, затвердженої рішенням сесії № 602-УІІ від 22.12.2017), що становить 206 
821,00 грн. за  будівництво житлового будинку на території Крижанівської сільської 
ради за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Ліски, вул. Южна, 118; 

- для Голубова Олександра Сергійовича  у розмірі 4,0% від загальної 
вартості об’єкта, розрахованої на основі норматива для одиниці створеної 
потужності при споруджені об’єктів житлового будівництва (згідно нормативної 
одиниці 11 859 грн./кв.м, затвердженої рішенням сесії № 602-УІІ від 22.12.2017), що 
становить 482 112 грн.   96 коп., за будівництво житлового будинку за адресою                     

с. Ліски, вул. Придорожна, 99, Лиманського району Одеської області.  



3. Направити на адресу ТОВ «Будмарин» для підписання та виконання 

відповідні екземпляри договорів про пайову участь щодо об’єкту будівництва 
багатоквартирного чотирьохсекційного 14-ти поверхового житлового будинку із 
вбудовано-прибудованими приміщеннями та з вбудовано-прибудованим 
двоповерховим підземним паркінгом за адресою: вул. Марсельська, с. Крижанівка, 
Лиманський район, Одеська область, (першаз черга будівництва - секція 4 та друга 
черга будівництва - секція 3). 

 

4. ТОВ «Вермонт-Лекс», Голубову Олександру Сергійовичу укласти 
договори 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 
питань діяльності виконавчих органів Мельник О.М.  
 

  Голова виконкому                        /підпис/                                             Н.Г. Крупиця 

 Керуюча справами                      /підпис/                                              О.В. Антоненко 

 

 

 


