
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №269 від 22.09.2017 року 

 

Про готовність до роботи в осінньо-зимовий 
період 2017-2018 р.р.  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника сільського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М., встановлено, що 
організації та установи розташовані на території Крижанівської сільської ради 
готові до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р. Проведені всі 
поточні ремонти будівель, опалюваних систем. Майже всі об’єкти 
газифіковані. Мельник О.М. наголосив також що, у зв’язку з тим, що будівля 
сільської ради самовільно зайнята гр. Акберовою Д.В., працівники сільської 
ради вимушені працювати у будівлі клубу Крижанівської сільської ради. 
Виконавчий комітет Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, Мельника О.М., прийняти до відома; 

2. Покласти персональну відповідальність на керівників установ та 
організацій за готовність до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 р.р. 

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 №270 від 22.09.2017 року 

 

Про надання дозволу на встановлення 
інформаційно-вказівного дорожнього знаку 5.54 
«Покажчик напрямку – ЖК «Золота Ера ХХІ-1 км»  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника сільського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М., встановлено, що 
приватне підприємство «ЗОЛОТА ЕРА ХХІ», здійснює будівництво 
однойменного житлового комплексу, в Одеській області, Лиманському районі, 
с. Крижанівка, по вул. Південна, 3 між землями СТ «Садовод» і землями МО 
України. Станом на сьогоднішній день існує необхідність встановлення 
інформаційно-вказівного знаку 5.54 «Покажчик напрямку – ЖК «Золота Ера 
ХХІ» з метою інформування учасників дорожнього руху та відстань до ЖК 
«Золота Ера ХХІ». Встановлення вказаного дорожнього знаку буде 
проводитися у відповідності до діючих правил та стандартів. Керуючись ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 6,9 Закону 
України «Про дорожній рух», ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні», виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію заступника сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, Мельника О.М., прийняти до відома; 
2. Надати дозвіл на встановлення інформаційно-вказівного дорожнього 
знаку 5.54 «Покажчик напрямку – ЖК «Золота Ера ХХІ-1 км» 

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  



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

22 вересня  2017 року                                                                                № 271 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 

 Одеська від вул.Марсельска до вул.Заболотного с.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, на підставі позитивного  Експертного 
звіту державної експертизи проекту будівництва, керуючись  ст.. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради    

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття вулиці Одеська від вул. Марсельска до вул. 
Заболотного в с.Ліски Лиманського району Одеської області загальною 
кошторисною вартістю 868, 568 тис. грн. 

2. Дозволити сільському голові укласти договори з підрядниками на виконання робіт 
з відповідного капітального ремонту.  

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

 

Голова виконкому                                                                  Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                                                                 О.В. Антоненко 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

22 вересня  2017 року                                                                                № 272 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 

Ліненка від вул. Марсельска до вул. Заболотного с. 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, на підставі позитивного  Експертного 
звіту державної експертизи проекту будівництва, керуючись  ст.. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради    

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття вулиці Ліненка від вул. Марсельска до вул. 
Заболотного с.Ліски Лиманського району Одеської області загальною кошторисною 

вартістю 548, 735 тис. грн. 

2. Дозволити сільському голові укласти договори з підрядниками на виконання робіт 
з відповідного капітального ремонту.  

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

 

Голова виконкому                                                                  Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                                                                 О.В. Антоненко 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

22 вересня  2017 року                                                                                № 273 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 

 Паустовського від вул.Марсельска до вул.Заболотного  

(праворуч) в с.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, на підставі позитивного  Експертного 
звіту державної експертизи проекту будівництва, керуючись  ст.. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради    

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття вулиці Паустовського від вул.Марсельска до 
вул.Заболотного (праворуч) в с.Ліски Лиманського району Одеської області 
загальною кошторисною вартістю 868, 568 тис. грн. 

2. Дозволити сільському голові укласти договори з підрядниками на виконання робіт 
з відповідного капітального ремонту.  

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

 

Голова виконкому                                                                  Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                                                                 О.В. Антоненко 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

         РІШЕННЯ 

22 вересня  2017 року                                                                                         №274    
Про затвердження проектно-кошторисної документації  
«Капітальний ремонт огорожі Крижанівського навчально-

виховного комплексу (загальної освітньої школи І-ІІІ ступенів 
ліцею дошкільного навчального закладу) Лиманської районної 
ради Одеської області за адресою: провулок Шкільний,1 
с. Крижанівка 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, на підставі позитивного  Експертного 
звіту державної експертизи проектно-кошторисної документації «Капітальний 
ремонт огорожі Крижанівського навчально- виховного комплексу (загальної 
освітньої школи І-ІІІ ступенів ліцею дошкільного навчального закладу) Лиманської 
районної ради Одеської області за адресою: провулок Шкільний,1 с. Крижанівка, 
Лиманський район, Одеська область» , керуючись  ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської 
ради 

ВИРІШИВ: 
1.Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт огорожі 
Крижанівського навчально- виховного комплексу (загальної освітньої школи І-ІІІ 
ступенів ліцею дошкільного навчального закладу) Лиманської районної ради 
Одеської області за адресою: провулок Шкільний,1 с. Крижанівка Лиманського 
району Одеської області» загальною кошторисною вартістю 850 000,00 грн. 
 2. Дозволити сільському голові укласти договори з підрядними організаціями на 
виконання робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом огорожі в об’ємі 799 385,84 грн; 

3. Дозволити сільському голові укласти договір з підрядною організацією на 
виконання робіт, пов’язаних з капітальним ремонтом огорожі та здійснити 
передоплату у розмірі 30% від суми договору; 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

Голова виконкому                                                                     Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами                                                                    О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №275 від 22.09.2017 року 

 

Про затвердження заяви про наміри ТОВ 
«Алькор-S» 

 

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від ТОВ «Алькор-S» 
щодо будівництва багатоквартирного  житлового будинку з приміщеннями 
соціального призначення у с. Крижанівка, керуючись ст. 31 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

4. Затвердити заяву про наміри ТОВ «Алькор-S» щодо будівництва 
багатоквартирного  житлового будинку з приміщеннями соціального 
призначення у с. Крижанівка;  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову, 
Крупицю Н.Г.  
 

 

Голова виконкому                                                              Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                        О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №276 від 22.09.2017 р.  
с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на облаштування  
майданчику для паркування автомобільного 
транспорту 

 

Розглянувши заяву Голушка В.Г. директора ТОВ «Форекстін», про надання 
дозволу на облаштування майданчиків для паркування автомобільного транспорту 
уздовж дороги за адресами: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 
Бочарова Генерала навпроти будинку 44 Б та Одеська область, Лиманський район, 
с. Крижанівка, вул. Бочарова Генерала між буд. 44 А та буд. 44 Б, керуючись пп.4 п. 
(а) част. 1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл на облаштування  майданчику для паркування автомобільного 
транспорту уздовж дороги за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала навпроти будинку 44 Б; 

2.  Надати дозвіл на облаштування  майданчику для паркування автомобільного 
транспорту уздовж дороги за адресою:  Одеська область, Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Бочарова Генерала між буд. 44 А та буд. 44 Б; 

3. Зобов’язати ТОВ «Форекстін», при облаштуванні майданчиків, виділити не 
менше ніж 10 % місць (але не менше одного місця) для паркування транспортних 
засобів загального призначення, якими керують інваліди; 

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

Голова виконкому                                                                                   Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                                            О.В. Антоненко 

 



 
 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

  РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

«22» вересня 2017 року                                                                                № 277 

«Про надання адресної матеріальної допомоги » 

Розглянувши заяви громадян, клопотання депутатів відповідно до Програми «Милосердя в 
дії» Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік, затвердженої 
рішенням сесії від 08.12.2015 року №16-VII та рішенням сесії від 02.02.2017р № 388-VII про 
затвердження кошторису до Програми «Милосердя в дії» на 2017рік , 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: 
 

№       
з/п Прізвище, ім’я, по батькові Адреса Сума,грн. 

Напрямок 
використання 

1 Білодід Лідія Йосипівна   2 000,00  

2 Батіст Георгій Костянтинович   1 000,00  

3 Батіст Георгій Костянтинович   1 000,00  

4 Бітунова  Олександра Євгенівна   1 000,00  

5 Буйволова  Ганна Андріївна   1 000,00  

6 Бурейко  Катерина Федорівна   1 000,00  

7 Вопілова Галина Анатоліївна   1 000,00  

8 Воскобойник Ліна Георгіївна   1 000,00  

9 Джіошвілі Сосніка Дзидзилівна   1 000,00  

10 Єрьоменко Микола Васильович   1 000,00  

11 Журавльов  Юрій Антонович   1 000,00  

12 Зюбрецька Зінаїда Петрівна   1 000,00  

13 Іванова Валентина Олексіївна   1 000,00  

14 Іванова Валентина Олексіївна   1 000,00  

15 Кучерук Надія Михайлівна   1 000,00  

16 Мурленко Лідія Макарівна   1 000,00  

17 Литвинчук Марія Кузьмівна   1 000,00  

18 Матейко Марія Марківна   1 000,00  



19 Мирвода Віра Петрівна   1 000,00  

20 Новаченко Аркадій Іванович   1 000,00  

21 Капіца Зінаїда Василівна   1 000,00  

22 Попков Олександр Григорович   1 000,00  

23 Родікова Діна Григорівна   1 000,00  

24 Родікова Діна Григорівна   1 000,00  

25 Сердечна Надія Вікторівна   1 000,00  

26 Стоєв Павло Петрович   1 000,00  

27 Скульська Євдокія Михайлівна   1 000,00  

28 Соловйова Тетяна Іванівна   1 000,00  

29 Шнейдер Олександра Михайлівна   1 000,00  

30 Шнейдер Олександра Михайлівна   1 000,00  

31 Бякова Тетяна Вікторівна   1 000,00  

32 Псенкова Валентина Анатоліївна   500,00  

33 Кухаренко Лариса Григорівна   1 000,00  

34 Молода  Ніна Володимирівна   600,00  

35 Щеброва Валентина Вікторівна   1 500,00  

36 Гулак  Світлана Йосипівна   500,00  

37 Шарапов Віталій Олександрович   1 000,00  

38 Патлачук Галина Василівна   500,00  

39 Бєлік  Валентина Василівна   800,00  

40 Савицька Жанна Владиславівна   1 000,00  

41 Макарова Ірина Валеріївна   500,00  

42 Арендарчук Людмила Антонівна   1 000,00  

43 Поправко Людмила Іванівна   1 000,00  

44 Рунг 

Валентина 
Володимирівна   700,00  

45 Попов Сергій Євгенович   1 000,00  

46 Биков В ячеслав Іванович   500,00  

47 Дмитренко Лариса Іванівна   2 000,00  

48 Коробцова Антоніна Омелянівна   1 000,00  

49 Гавва Юрій Дмитрович   1 000,00  

50 Пантелєєва  Алла Семенівна   800,00  

51 Сахарова  Лариса Іванівна   2 000,00  



52 Котюжанська Оксана Леонідівна   2 000,00  

53 Мигович  Анастасія Вікторівна   2 000,00  

ІІ. Надати матеріальну допомогу працівникам з нагоди професійного свята «День бібліотекаря»,  «День 
педагогічного працівника», та свята «Всесвітнього дня пошти» 

1 Албу Тамара Олександрівна   1 000,00  

2 Артюхов Валерій Петрович   1 000,00  

3 Бабенко Галина Петрівна   1 000,00  

4 Безверська Людмила Олександрівна   1 000,00  

5 Берднікова Оксана Ігорівна   1 000,00  

6 Білялова Юлія Михайлівна   1 000,00  

7 Блок  Анна Іванівна   1 000,00  

8 Воскресенська Катерина Вікторівна   1 000,00  

9 Герасімова Катерина Валеріївна   1 000,00  

10 Гнатюк  Вадим Володимирович   1 000,00  

11 Демчевська  Любов Миколаївна   1 000,00  

12 Демчевський  Дмитро Сергійович   1 000,00  

13 Димитрова Олена Степанівна   1 000,00  

14 Доброван Людмила Миколаївна   1 000,00  

15 Дранкова Інна Анатоліївна   1 000,00  

16 Дюговська Ольга Вікторівна   1 000,00  

17 Желяскова  Людмила Георгіївна   1 000,00  

18 Журавльов Олег Юрійович   1 000,00  

19 Жученко Анна Сергіївна   1 000,00  

20 Змієвський Юрій Вікторович   1 000,00  

21 Карпач Ірина Олександрівна   1 000,00  

22 Катинська Наталія Миронівна   1 000,00  

23 Князєва Ольга Василівна   1 000,00  

24 Комісарова Валентина Вікторівна   1 000,00  

25 Конарева Тетяна Юріївна   1 000,00  

26 Костенко Валентина Іванівна   1 000,00  

27 Кравець Юлія Леонідівна   1 000,00  

28 Кричун Альона Сергіївна   1 000,00  

29 Лис  Анжела Вікторівна   1 000,00  

30 Лук'янова  Марія Валеріївна   1 000,00  



31 Манько Катерина Димитріївна   1 000,00  

32 Міхова Наталія Борисівна   1 000,00  

33 Мошенко Вікторія Вікторівна   1 000,00  

34 Мошенко  Ірина Вікторівна   1 000,00  

35 Найданова Наталія Олексіївна   1 000,00  

36 Непочатенко  Тетяна Миколаївна   1 000,00  

37 Олейник  Марія Михайлівна   1 000,00  

38 Рибальченко  Андрій Валерійович   1 000,00  

39 Русєва  Марина Прокофіївна   1 000,00  

40 Савіна Тетяна Миколаївна   1 000,00  

41 Сімаченко Олена Вікторівна   1 000,00  

42 Сіроштан Микола Олексійович   1 000,00  

43 Столовнік Ольга Адамівна   1 000,00  

44 Ткаченко  Світлана Дмитрівна   1 000,00  

45 Труфан Тетяна Анатоліївна   1 000,00  

46 Шавейко Леонід Степанович   1 000,00  

47 Ясинчук Аліна Олегівна   1 000,00  

48 Богорош Ірина Василівна   1 000,00  

49 Гревуль Альона Олегівна   1 000,00  

50 Колесниченко 

Анастасія 
Олександрівна   1 000,00  

51 Макогонюк Олена Ігорівна   1 000,00  

52 Тімофєєва  Ганна Леонідівна   1 000,00  

53 Бакал Тетяна Іванівна   1 000,00  

54 Бачинська Людмила Іванівна   1 000,00  

55 Боровик Євген Васильович   1 000,00  

56 Бурейко Марія Петрівна   1 000,00  

57 Горюк Наталія Миколаївна   1 000,00  

58 Димидас Галина Дмитрівна   1 000,00  

59 Колісніченко Ганна Андріївна   1 000,00  

60 Кулик Валентина Миколаївна   1 000,00  

61 Кулик Дмитро Архипович   1 000,00  

62 Лоренц Надія Антонівна   1 000,00  

63 Макарова Євгенія Василівна   1 000,00  



64 Миза Світлана Олександрівна   1 000,00  

65 Серік Ольга Іванівна   1 000,00  

66 Чечеріна Любов Яківна   1 000,00  

67 Шепель  Валентина Кирилівна   1 000,00  

68 Шергет Поля Михайлівна   1 000,00  

69 Щука Галина Олександрівна   1 000,00  

70 Константінова Євгенія Андріївна   1 000,00  

71 Трунова Любов Миколаївна   1 000,00  

72 Подлєсна Ніна Василівна   1 000,00  

73 Іванова  Ганна Олексіївна   1 000,00  

74 Кохненко Світлана Михайлівна   1 000,00  

75 Лисенко Галина Андріївна   1 000,00  

76 Щеглова  Вікторія Валентинівна   1 000,00  

77 Щеглова  Надія Аміровна   1 000,00  

78 Спіцина Алла Олександрівна   1 000,00  

79 Сиротюк Ольга Сергіївна   1 000,00  

 

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

 

  

Голова виконкому                                                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                                                     О.В.Антоненко                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №278 від  22.09.2017 р.                             
 

Про переведення садового будинку у житловий за заявою гр. 
Маковської Лідії Іванівни  

 

Розглянувши заяву гр. Маковської Лідії Іванівни про переведення 
садового будинку, розташованого за адресою Одеська область, Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул. Садова, буд. №1/3, що належить заявнику на праві 
власності відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 
01.06.2009 року серія САС № 453831, у житловий будинок, враховуючи 
позитивний звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) 
будинку від 21 серпня 2017 року, проведений експертом О.П. Лук’янцевим 
(кваліфікаційний сертифікат Серія АЕ № 000999), 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 садовий будинок гр. Маковської Лідії Іванівни, який 
розташований за адресою Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 
вул. Садова, буд. №1/3 у жилий будинок з присвоєнням адреси: Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Садова, буд. №1/3; 

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 №279 від 22.09.2017 р.                              
                                                                    

 

Про надання адреси земельній ділянці за заявою гр. Щукаревої 
Тетяни Іванівни 

 

Розглянувши заяву гр. Щукаревої Тетяни Іванівни про присвоєння 
адреси земельній ділянці (5122783200:01:002:0139), яка належала померлій 
Чуйській Аллі Олександрівні, та на яку заявникові видано свідоцтво про право 
на спадщину за заповітом від 15 грудня 2006 року, у зв’язку з необхідністю 

отримання правовстановлюючих документів на земельну ділянку, 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 (5122783200:01:002:0139) – Одеська 
область,  Лиманський район, Крижанівська сільська рада, СТ «Ветеран», 
вул. Горіхова, №138; 

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 № 280 від 22.09.2017 р.                              
                                                                    

 

Про надання адреси земельній ділянці за заявою гр. Юзбашян 
Карена Грачіковича 

 

Розглянувши заяву гр. Юзбашан Карена Грачіковича про присвоєння 
адреси земельній ділянці (5122783200:01:002:1080), яка належить йому 
відповідно договору дарування земельної ділянки від 30 червня 2017 року, 
серія та номер: 690, виданого приватним нотаріусом Лиманського районного 
нотаріального округу Одеської області 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 (5122783200:01:002:1080) – Одеська 
область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Академіка Заболотного, 
№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 № 281 від 22.09.2017 р.                              
 

Про надання адреси новозбудованому трисекційному житловому 
будинку та трансформаторній підстанції за заявою директора ТОВ 
«Алькор-S» Р.А. Ківан 

 

Розглянувши заяву гр. Р.А. Ківана, який згідно Статуту ТОВ «Алькор-

S», є керівником ТОВ «Алькор-S», про присвоєння адреси новозбудованому 
трисекційному житловому будинку, який розташовується на земельній ділянці 
(5122783200:01:002:1937), та трасформаторній підстанції, яка знаходиться на 
даній земельній ділянці, 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 новозбудованому трисекційному житловому будинку, 
який розташовується на земельній ділянці (5122783200:01:002:1937) - 

Одеська область,  Лиманський район, село Крижанівка, вул. Сахарова 
академіка, 3А.  

2. Надати адресу трансформаторній підстанції, яка розташовується на 
земельній ділянці (5122783200:01:002:1937) - Одеська область,  Лиманський 
район, село Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 3Д.  

 

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 № 282 від 22.09.2017 р.                              
 

Про надання адреси дачному будинку за заявою гр. Скрипника 
Максима Євгеновича 

 

Розглянувши заяву гр. Скрипника Максима Євгеновича, про присвоєння 
адреси закінченому будівництвом дачному будинку (загальна площа – 221,6 

м.кв.; житлова площа – 55,4 м.кв.), який розташовується на земельній ділянці 
(кадастровий номер – 5122783200:01:002:1383), яка належить заявникові, 
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 закінченому будівництвом дачному будинку (загальна 
площа – 221,6 м.кв.; житлова площа – 55,4 м.кв.), який розташовується на 
земельній ділянці (кадастровий номер – 5122783200:01:002:1383), яка 
належить гр. Скрипнику Максиму Євгеновичу – Одеська область,  
Лиманський район, c/рада Крижанівська, Рекреаційний комплекс, вул. 
Паркова, 174; 

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 № 283 від 22.09.2017 р.                                          
 

Про надання адреси будинку за заявою гр. Шубенкова Валерія 
Ілліча 

 

Розглянувши заяву гр. Шубенкова Валерія Ілліча про присвоєння адреси 
закінченого будівництвом об’єкту – будинку (загальна площа – 145,8 м.кв.; 
житлова площа – 56,1 м.кв.), який розташовується на земельній ділянці 
(кадастровий номер – 5122783200:01:002:0647), яка належить Шубенкову 
Валерію Іллічу, 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 – 145,8 м.кв.; житлова 
площа – 56,1 м.кв.), що розташовується на земельній ділянці (кадастровий 
номер – 5122783200:01:002:0647), яка належить гр. Шубенкову Валерію Іллічу 
– Одеська область,  Лиманський район, селище Ліски, вул. 
Паустовського, буд. 22; 

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 № 284 від 22.09.2017 р.                                          
                                                                    

Про надання адреси будинку за заявою гр. Резник Юлії Ігорівни 

 

Розглянувши заяву гр. Резник Юлії Ігорівни про присвоєння адреси 
земельній ділянці (5122783200:01:002:0258) та житловому будинку, що на ній 
знаходиться (загальна площа – 282,6 м.кв.; житлова площа – 60,7 м.кв.), який 
належить гр. Резник Юлії Ігорівні, у зв’язку з розширенням меж селища Ліски, 
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 (5122783200:01:002:0258) та житловому 
будинку (загальна площа – 282,6 м.кв.; житлова площа – 60,7 м.кв.), що на ній 
розташовується, та належить гр. Резник Юлії Ігорівні – Одеська область,  
Лиманський район, селище Ліски, вул. Миру, буд. 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 №285 від 22.09.2017 р.  
с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на озеленення території 
прилеглої до земельної ділянки, на якій знаходиться 
житловий будинок №1 по вул. Радісній у с. Крижанівка  
 

Розглянувши заяву Муленкова Сергія Олександровича щодо дозволу 
благоустрою і озеленення території прилеглої до земельної ділянки, на якій 
знаходиться житловий будинок №1 по вул. Радісній у с. Крижанівка, який належить 
Муленкову Сергію Олександровичу керуючись, Правилами благоустрою території 
Крижанівської сільської ради, затвердженими рішенням Крижанівської сільської 
ради №299- VI від 30.12.2012 року 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл на озеленення та благоустрій території (30 м.кв.) прилеглої до 
земельної ділянки, на якій знаходиться житловий будинок №1 по вул. Радісній у 
с. Крижанівка, який належить Муленкову Сергію Олександровичу; 

2. Зобов’язати Муленкова Сергія Олександровича, дотримуватись Правил 
благоустрою території Крижанівської сільської ради; 

3. Зобов’язати  Муленкова Сергія Олександровича прибрати з території прилеглої 
до земельної ділянки, на якій знаходиться житловий будинок №1 по вул. Радісній 
у с. Крижанівка самовільно встановлені тимчасові споруди; 

4. Дане рішення не є підставою для встановлення тимчасових споруд, парканів, та 
загороджень;  

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

Голова виконкому                                                                                 Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                                  О.В. Антоненко 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №286 від 22.09.2017 р.  
с. Крижанівка 

 

Про надання дозволів на розміщення   
зовнішньої реклами ТОВ «Пріорітет» 

 

Відповідно  Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України 
від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 
реклами», рішенням Крижанівської сільської ради «Про затвердження Правил розміщення 
зовнішньої реклами на території Крижанівської сільської ради» №300 – VII від 05.09.2016 
року, керуючись пп. 13 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл  ТОВ «Пріорітет» на розміщення засобів зовнішньої реклами, 
(стаціонарний щит 3х6) за адресами: Автодорога М28 «Одеса-Южне» 15 км. +600 м. 
(ліворуч); 

2. Зобов’язати ТОВ «Пріорітет» щомісячно до 10 числа поточного місяця вносити 
оплату за  право тимчасового користування місцем, яке перебуває у комунальній 
власності Крижанівської сільської ради для розміщення зовнішньої реклами та  
дотримуватись правил благоустрою на території Крижанівської сільської ради. 
Згідно встановлених тарифів; 

3. Дане рішення не є підставою для розміщення засобів зовнішньої реклами без 
погодження з органами національної поліції України; 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
виконавчого комітету, Антоненко О.В.  
 

  

Голова виконкому                                                                                Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                                   О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №287 від 22.09.2017 р.  
  

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволів на розміщення   
зовнішньої реклами ФОП «Панченко Т.В.» 

 

Відповідно  Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України 
від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 
реклами», рішенням Крижанівської сільської ради «Про затвердження Правил розміщення 
зовнішньої реклами на території Крижанівської сільської ради» №300 – VII від 05.09.2016 
року, керуючись пп. 13 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ФОП Панченко Т.В. на розміщення засобів зовнішньої реклами, 
(стаціонарний щит 3х6) за адресами: Автодорога М28 «Одеса-Южне» 16 км. +840 м. 
(ліворуч), Автодорога М28 «Одеса-Южне» 17 км. +020 м. (ліворуч);  

2. Зобов’язати Обслуговуючий Кооператив «Житлово – будівельний кооператив 
«Чорноморська Рів’єра» щомісячно до 10 числа поточного місяця вносити оплату за  
право тимчасового користування місцем, яке перебуває у комунальній власності 
Крижанівської сільської ради для розміщення зовнішньої реклами та  дотримуватись 
правил благоустрою на території Крижанівської сільської ради. Згідно встановлених 
тарифів; 

3. Дане рішення не є підставою для розміщення засобів зовнішньої реклами без 
погодження з органами національної поліції України; 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керукючу справами 
виконавчого комітету, Антоненко О.В.  
 

  

Голова виконкому                                                                       Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                               О.В. Антоненко 

 

 

 



    
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №288 від 22.09.2017 р.  
с. Крижанівка 

 

Про погодження схеми розміщення  
групи тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву Богашова Костянтину Миколайовича від 14.09.2017 року про 
погодження схеми розміщення тимчасової споруди загальною площею 30 кв.м.,  для 
провадження підприємницької діяльності  за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
кут. Автодороги «Одеса-Южне» та вул. Паустовського (ліворуч) та Паустовського 
(праворуч), 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  Богашову Костянтину Миколайовчиу схему розміщення тимчасової споруди 
загальною площею 30 кв.м., для провадження підприємницької діяльності  за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, кут. Автодороги «Одеса-Южне» та вул. 
Паустовського (ліворуч) та Паустовського (праворуч); 

2. Зобов’язати Богашову Костянтину Миколайовичу 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 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                    РІШЕННЯ № 289         від 22.09.2017 р.  
с. Крижанівка 

 

Про погодження схеми розміщення  
тимчасової споруди ФО-П  
Юзбашян Артак Грачикович 

 

Розглянувши заяву ФО-П Юзбашян Артака Грачиковича від 14 вересня 2017 року 
про погодження схеми розміщення тимчасової споруди, для провадження підприємницької 
діяльності за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 
Гонтаренко, кут Автодороги «Одеса-Южне» 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 Юзбашян Артак Грачикович схему розміщення  тимчасової споруди 
загальною площею 30 кв.м., для провадження підприємницької діяльності  за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, кут Автодороги 
«Одеса-Южне»; 

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

3. 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; 

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

 

Голова виконкому                                                                                Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому                                                 О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №290 від 22.09.2017 року                          

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження схеми розміщення  
групи тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву ФО-П «Літвін Валерій Борисович» від 05.09.2017 року про 
погодження схеми розміщення групи тимчасових споруд загальною площею 60 кв.м.,  для 
провадження підприємницької діяльності  за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
с.Ліски, вул. Проектна №16, 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 «Літвін Валерій Борисович» схему розміщення групи тимчасових 
споруд загальною площею 60 кв.м., для провадження підприємницької діяльності  за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Ліски, вул. Проектна №16; 

2. Зобов’язати ФО-П «Літвін Валерій Борисович» 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 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №291 від 22.09.2017 року                          

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження схеми розміщення  
групи тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву ТОВ «Жоволі плюс» від 22.09.2017 року про погодження схеми 
розміщення групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  (постів 
для самостійного миття транспортних засобів) за адресою: Одеська область, Лиманський 
район, с.Крижанівка, вул. Миколаївська дорога, 3, 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 ТОВ «Жоволі плюс» схему розміщення групи тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності  за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
с.Крижанівка, вул. Миколаївська дорога, 3; 

2. Зобов’язати ТОВ «Жоволі плюс» 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 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   
22 вересня  2017 року                                                                                № 292 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 
 вул. Морська с. Крижанівка 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, на підставі позитивного  Експертного 
звіту державної експертизи проекту будівництва, керуючись  ст.. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради    

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт мереж 
вуличного освітлення вул.Морська с.Крижанівка Лиманського району Одеської 
області загальною кошторисною вартістю 247,282 тис. грн. 

2. Дозволити сільському голові укласти договори з підрядниками на виконання робіт 
з відповідного капітального ремонту.  

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

 

Голова виконкому                                                                  Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                                                                 О.В. Антоненко 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ № 293 від 22.09.2017 р.                                          
 

Про відмову надання адреси частині житлового будинку за 
заявою гр. Іванова Олега Володимировича 

 

Розглянувши заяву гр. Іванова Олега Володимировича., про 
присвоєння адреси частині житлового будинку, який належить на праві 
спільної часткової власності Стрельчук Світлані Миколаївні (частка 2/3) та 
Іванову Олегу Володимировичу (частка 1/3), розташованого на земельній 
ділянці (кадастровий номер – 5122783200:01:002:1972), встановлено що 
заявником не надано повного пакету документів, передбачених 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. 

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., Інструкцією щодо проведення поділу, 
виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна, затвердженою 
наказом №55 від 18.06.2007 Міністрества з питань житлово-комунального 
господарства України, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Відмовити гр. Іванову Олегу Володимировичу, у наданні адреси 
частині житлового будинку розташованого на земельній ділянці (кадастровий 
номер – 5122783200:01:002:1972),; 

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 № 294 від 22.09.2017 р.                                          
 

Про відмову надання адреси частині житлового будинку за 
заявою гр. Стрельчук Світлани Миколаївни 

 

Розглянувши заяву гр. Стрельчук С.М., про присвоєння адреси 
частині житлового будинку, який належить на праві спільної часткової 
власності Стрельчук Світлані Миколаївні (частка 2/3) та Іванову Олегу 
Володимировичу (частка 1/3), розташованого на земельній ділянці 
(кадастровий номер – 5122783200:01:002:1972), встановлено що заявником не 
надано повного пакету документів, передбачених 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. 

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., Інструкцією щодо проведення поділу, 
виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна, затвердженою 
наказом №55 від 18.06.2007 Міністрества з питань житлово-комунального 
господарства України, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1. Відмовити гр. Стрельчук Світлані Миколаївні  у наданні адреси 
частині житлового будинку розташованого на земельній ділянці (кадастровий 
номер – 5122783200:01:002:1972); 

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 №295 від 22.09.2017 року                          

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження схеми розміщення  
групи тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву ТОВ «КС «Крістал» від 22.09.2017 року про погодження схеми 
розміщення тимчасової споруди загальною площею 28 кв.м.,  для провадження 
підприємницької діяльності  за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
с.Крижанівка, вул. Південна дорога, №5, 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  ТОВ «КС «Крістал» схему розміщення тимчасової споруди загальною площею 
28 кв.м., для провадження підприємницької діяльності  за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с.Крижанівка, вул. Південна дорога, №5; 

2. Зобов’язати ТОВ «КС «Крістал» 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 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ № 296 від 22.09.2017 р.                                               
 

Про відмову 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 
відповідно акту про проведення електронних торгів від 30 червня 2017 року є 
переможцем торгів щодо продажу даної земельної ділянки, встановлено що 
заявницею не надано повного пакету документів, передбаченого 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. 

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. Шевченко Крістіні Олександрівни, у наданні адреси 
земельній ділянці (5122783200:01:002:1130), у зв’язку з відсутністю повного 
пакету документів;  

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 № 297 від 22.09.2017 р.                                               
 

Про відмову 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 
відповідно акту про проведення електронних торгів від 30 червня 2017 року є 
переможцем торгів щодо продажу даної земельної ділянки, встановлено що 
заявницею не надано повного пакету документів, передбаченого 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. 

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. Шевченко Крістіні Олександрівни, у наданні адреси 
земельній ділянці (5122783200:01:002:1128), у зв’язку з відсутністю повного 
пакету документів;  

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 №298 від 22.09.2017 р.  
с. Крижанівка 

 

Про знесення дерев 

 

Надійшла заява гр. Белькова С.В. щодо знесення дерев, що знаходяться на 
проїзді до житлових будинків №44 та №80Б, по вул. Бочарова у с. Ліски 
Лиманського району Одеської області. Але під час розгляду даної заяви 
виявилося, що власники земельної ділянки, що знаходиться за адресою – 

Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Бочарова, 44 
самовільно встановили огорожу, керуючись, Правилами благоустрою 
території Крижанівської сільської ради, затвердженими рішенням 
Крижанівської сільської ради №299- VI від 30.12.2012 року 

 

ВИРІШИВ: 
 

6. У знесенні дерев що знаходяться на проїзді до житлових будинків №44 та 
№80Б, по вул. Бочарова у с. Ліски Лиманського району Одеської області, 
відмовити;  

7. Юридичному відділу Крижанівської сільської ради доручити звернутися до 
органів правопорядку та контролюючих органів щодо прояснення даної 
ситуації; 

8. 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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

22 вересня  2017 року                                                                                № 300 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 

 вул. Атаманюка с. Крижанівка 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, на підставі позитивного  Експертного 
звіту державної експертизи проекту будівництва, керуючись  ст.. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради    

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт мереж 
вуличного освітлення вул.Атаманюка с. Крижанівка Лиманського району Одеської 
області» загальною кошторисною вартістю 166,256 тис. грн. 

2. Дозволити сільському голові укласти договори з підрядниками на виконання робіт 
з відповідного капітального ремонту.  

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

 

Голова виконкому                                                                  Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                                                                 О.В. Антоненко 

 


