
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                            РІШЕННЯ № 362                 від 23.11.2017 року 

 

с. Крижанівка 

 

Про продовження терміну дії ордера на 
видалення зелених насаджень 

 

 Відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 
населених пунктах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 2006 р. № 1045, керуючись ст. 59 закону України «про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Крижанівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

 

1. Продовжити термін дії ордеру на видалення зелених насаджень, 
виданого КП Крижанівської сільської ради «Надія» 01 жовтня 2016 
року, та встановити термін дії – до 31 травня 2018 року; 

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

 

 

Голова виконкому                                                                            Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                                      О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ 

  23 листопада 2017 року                                                                    №  363     

 

«Про надання дозволу щодо проведення підписної компанії та передплату 
періодичних видань на 2018 рік» 

Відповідно до пункту 2 статті 64 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, 
розглянувши та заслухавши рішення постійної комісії з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку медицини, 
соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді і спорту, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити кількість комплектів періодичних видань в загальній 
кількості 14 комплектів на 2018 рік, у тому числі: 

1. «Кадровик України» - 1 комплект на рік; 
2. «Місцеве самоврядування» - 1 комплект на рік; 
3. «Баланс-бюджет» - 1 комплект на рік; 
4. «Праця і зарплата» - 1 комплект на рік; 
5. «Бюджетна бухгалтерія» - 1 комплект на рік; 
6. «Казна України» - 1 комплект на рік; 
7. «Землевпорядний вісник» - 1 комплект на рік; 
8.  «Позакласний час» - 1 комплект на рік; 
9. «Психолог» - 1 комплект на рік; 
10. «Урядовий кур’єр» - 1 комплекти на рік; 
11.  «Календар знаменних дат» - 1 комплект на рік; 
12. «Барвінок» - 1 комплект на рік; 
13. «Бухгалтерія-бюджет» - 1 комплект на рік; 
14. «Міграція» - 1 комплект на рік; 
2. Провести підписку періодичних видань у кількості 14 комплектів на 

2018 рік. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

бухгалтера Михайлову Т.В. 
Голова виконкому                                                                                   Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому                                                     О.В. Антоненко 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

РІШЕННЯ 

23 листопада  2017 року                                                                        № 364        

 

«Про надання дозволу щодо проведення підписної компанії та передплату 
періодичних видань на 2018 рік» 

Відповідно до пункту 2 статті 64 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, 
розглянувши та заслухавши рішення постійної комісії з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку медицини, 
соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді і спорту, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

2. Затвердити кількість комплектів періодичних видань в загальній 
кількості 150 комплектів на 2018 рік, у тому числі: 
          «Слава Хлібороба» - 150 комплектів на рік; 

2. Провести підписку періодичних видань у кількості 150 комплектів на 
2018 рік.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 
бухгалтера Михайлову Т.В. 

 

 

Голова виконкому                                                                                  Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому виконкому                                  О.В. Антоненко 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ 

«23»  листопада 2017 року                                                                          №  365               
 

«Про надання дозволу на придбання новорічних подарунків та 
затвердження кількості дітей на отримання новорічних подарунків у 2017 

році» 

Відповідно до Кошторису витрат «Програми підтримки дітей та молоді 
в селі Крижанівка та селі Ліски Лиманського району Одеської області на 2017 
рік», затвердженого рішенням сесії «Про сільський бюджет на 2017 рік» № 
361-VIІ від 23.12.2016 року; відповідно до Кошторису витрат «Програми 
підтримки дітей та молоді в селі Крижанівка та селі Ліски Лиманського району 
Одеської області на 2017 рік», затвердженого рішення сесії «Про затвердження 
Кошторисів витрат бюджетних Програм Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2017 рік» № 388-УІІ від 02.02.2017 
року; відповідно до змін та затвердження в новій редакції Кошторис витрат 
«Програми підтримки дітей та молоді в селі Крижанівка та селі Ліски 
Лиманського району Одеської області на 2017 рік», затвердженого рішення 
сесії «Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторису витрат 
бюджетної Програми підтримки дітей та молоді в с. Крижанівка та с. Ліски  
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 
рік» №509-УІІ від 28.09.17, на підставі списків дітей, наданих Крижанівським 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» та списків дітей малозабезпечених та 
багатодітних сімей Крижанівської сільської ради, дітей із сімей-переселенців 
із зони АТО, дітей учасників АТО, керуючись п.4 ст.28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити список дітей, згідно переліку, в загальній кількості 510 
чоловік. 

2. Придбати новорічні подарунки у кількості 510 шт. 

3. Оплату за придбання подарунків  провести за рахунок виділених 
лімітних призначень загального фонду бюджету Крижанівської сільської ради 
(КТКВК 4200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи», КЕКВ 2210 
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар») 



4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 
бухгалтера Михайлову Т.В. 
 

Голова виконкому                                                                           Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                                    О.В. Антоненко 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                                         РІШЕННЯ №366 від 23.11.2017 року              

 

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу, за заявою гр. Нагребецької Надії Степанівни 

 

Розглянувши заяву гр. Нагребецької Надії Степанівни, про присвоєння адреси 
земельній ділянці (0,0494 га), та земельній ділянці (0,0495 га) які утворились в 
результаті поділу земельної ділянки, що розташовується за адресою: Одеська 
область,  Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Шкільна, 7  (кадастровий номер - 
5122783200:01:002:1661), яка належить на праві приватної власності гр. 
Нагребецькій Надії Степанівні, відповідно свідоцтва на право власності на нерухоме 
майно індексний номер 4704462 від 11.06.2013 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 земельній ділянці (0,0494 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1661) яка 
належить гр. Нагребецькій Надії Степанівні відповідно свідоцтва на право власності 
на нерухоме майно індексний номер 4704462 від 11.06.2013 року – Одеська область,  
Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Шкільна, 7 А  



2. Надати адресу земельній ділянці (0,0495 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1661) яка 
належить гр. Нагребецькій Надії Степанівні відповідно свідоцтва на право власності 
на нерухоме майно індексний номер 4704462 від 11.06.2013 року – Одеська область,  
Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Шкільна, 7  

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

Голова виконкому                                                                       Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                               О.В. Антоненко 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №367 від 23.11.2017 року              

 

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу, за заявою гр. Романенко Віри Степанівни 

 

Розглянувши заяву гр. Романенко Віри Степанівни, про присвоєння адреси 
земельній ділянці (0,0401 га), та земельній ділянці (0,0402 га) які утворились в 
результаті поділу земельної ділянки, що розташовується за адресою: Одеська 
область,  Лиманський район, c/рада Крижанівська, Рекреаційний 
комплекс, вул. Паркова, 132  (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1341), яка 
належить на праві приватної власності гр. Романенко Вірі 0Степанівні відповідно 
договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер 1360 від 20 вересня 2017 
року, посвідчений приватним нотаріусом Джулай С.В., 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 (0,0401 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1341) яка 



належить гр. Романенко Вірі Степанівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1360 від 20 вересня 2017 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Джулай С.В. – Одеська область,  Лиманський район, 
с/рада Крижанівська, Рекреаційний комплекс, вул. Паркова, 132; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0,0402 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1341) яка 
належить гр. Романенко Вірі Степанівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1360 від 20 вересня 2017 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Джулай С.В. – Одеська область,  Лиманський район, 
с/рада Крижанівська, Рекреаційний комплекс, вул. Паркова, 132А; 

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

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №368 від 23.11.2017 року      

         

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу, за заявою гр. Романенко Віри Степанівни та гр. Пальчик Іллі 
Олексійовича 

Розглянувши заяву гр. Романенко Віри Степанівни та гр. Пальчик Іллі 
Олексійовича, про присвоєння адреси земельній ділянці (0,0383 га), та земельній 
ділянці (0,0318 га) які утворились в результаті поділу земельної ділянки, що 
розташовується за адресою: Одеська область,  Лиманський район, c/рада 
Крижанівська, Рекреаційний комплекс, вул. Паркова, 166  (кадастровий номер - 
5122783200:01:002:1899), яка належить на праві приватної власності гр. Романенко 
Вірі Степанівні та гр. Пальчик Іллі Олексійовичу, відповідно договору купівлі-
продажу земельної ділянки серія та номер 636 від 18 травня 2017 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Джулай С.В., 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 (0,0383 га), що утворилась в результаті 

поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1899) яка 
належить гр. Романенко Вірі Степанівні та гр. Пальчик Іллі Олексійовичу відповідно 
договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер 636 від 18 травня 2017 
року, посвідчений приватним нотаріусом Джулай С.В. – Одеська область,  
Лиманський район, с/рада Крижанівська, Рекреаційний комплекс, вул. 
Паркова, 166; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0,0318 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1899) яка 
належить гр. Романенко Вірі Степанівні та гр. Пальчик Іллі Олексійовичу відповідно 
договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер 636 від 18 травня 2017 
року, посвідчений приватним нотаріусом Джулай С.В. – Одеська область,  
Лиманський район, с/рада Крижанівська, Рекреаційний комплекс, вул. 
Паркова, 166А; 

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

 Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №369 від 23.11.2017 року              

 

Про надання адреси земельній ділянці, за заявою гр. 
Листопадової Оксани Сергіївни 

 

Розглянувши заяву гр. Листопадової Оксани Сергіївни, про присвоєння 
адреси земельній ділянці (кадастровий номер – 5122783200:01:002:1807) яка 
належить їй, відповідно договору купівлі-продажу земельної ділянки 
зареєстрованого за № 1864 від 30.16.2016 року, посвідченого приватним 
нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, Фадєєвою Н.О., у 
зв’язку зі зміною генерального плану та  включенням території в межі села, 
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 (кадастровий номер – 

5122783200:01:002:1807), яка належить гр. Листопадовій Оксані Сергіївні  – 

Одеська область,  Лиманський район, cщ. Ліски, вул. Кипарисова, 15; 

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 №370 від 23.11.2017 року              

 

Про надання адреси земельній ділянці, що належить гр. 
Кальченко Ладі Борисівні 

 

Розглянувши заяву гр. Шевченко Ірини Михайлівни, яка діє в 
інтересах Кальченко Лади Борисівни, на підставі довіреності від 26.05.2017 
року, посвідченою приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального 
округу Ланіною В.І., про присвоєння адреси земельній ділянці (кадастровий 
номер: 5122783200:01:002:1174, площа – 0,0850 га), яка належить заявниці на 
підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку 
серія та номер ЯЖ №310203 від 11 серпня 2008 року, у зв’язку з відсутністю 
адреси у правовстановчих документах, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 



                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати земельній ділянці (кадастровий номер: 
5122783200:01:002:1174, площа – 0,0850 га), яка належить гр. Кальченко Ладі 
Борисівні на підставі державного акту на право приватної власності на 
земельну ділянку серія та номер ЯЖ №310203 від 11 серпня 2008 року, адресу 
– Одеська область, Лиманський район,  сщ. Ліски, вул. Київська, 16; 

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 №371 від 23.11.2017 року              

Про надання адреси житловому будинку, за заявою Вопілової 
Галини Анатоліївни 

 

Розглянувши заяву гр. Вопілової Галини Анатоліївни, про присвоєння 
адреси житловому будинку (загальна площа – 147,1 м.кв., житлова площа – 

28,1 м.кв.), який розташовується на земельній ділянці за адресою Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Проценко, 25, яка належить 
заявниці на підставі державного акту серії ЯА № 848725, зареєстрованого в 
Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на 
право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 
010552400266 від 03 жовтня 2005 року, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  



ВИРІШИВ: 
 

1.Надати житловому будинку (загальна площа – 147,1 м.кв., житлова 
площа – 28,1 м.кв.), який розташовується на земельній ділянці за адресою 
Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Проценко, 25, яка 
належить Вопілової Галині Анатоліївні, на підставі державного акту серії ЯА 
№ 848725, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на 
право власності на землю та на право постійного користування землею, 
договорів оренди землі за № 010552400266 від 03 жовтня 2005 року – Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Проценко, буд. 25; 

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

Голова виконкому                                                         Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                 О.В. Антоненко 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №372 від 23.11.2017 року              

Про надання адреси земельній ділянці, за заявою гр. Шариги Зої 
Андріївни 

 

Розглянувши заяву гр. Шариги Зої Андріївни, про присвоєння адреси 
земельній ділянці (0,013 га), яка належить заявниці на підставі договору 
купівлі – продажу серія та номер ААІ № 906777 від 18 серпня 1972 року, та 
державного акту на право приватної власності на землю серія та номер І-ОД 
№063517 від 18 вересня 1997 року, у зв’язку з відсутністю адреси у 
правовстановчих документах, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни 
та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської 
сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок 
другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

                                                  



ВИРІШИВ: 
 

1.Надати земельній ділянці (0,013 га), яка належить гр. Шаризі Зої 
Андріївні на підставі договору купівлі- продажу серія та номер ААІ № 906777 
від 18 серпня 1972 року, та державного акту на право приватної власності на 
землю серія та номер І-ОД №063517 від 18 вересня 1997 року, адресу – 

Одеська область, Лиманський район,  с. Крижанівка, вул. Безкоровайного, 
32А; 

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 №373 від 23.11.2017 року              

 

Про надання адреси земельній ділянці та садовому  будинку, 
розташованому на ній, за заявою гр. Кім Руслана Петровича 

 

Розглянувши заяву гр. Кім Руслана Петровича, про присвоєння адреси 
земельній ділянці (кадастровий номер – 5122783200:02:001:0130) та садовому 
будинку (11,5 м.кв.), розташованому на ній який належить заявникові, 
відповідно договору дарування зареєстрованого за № 676 від 24.11.2010 року, 
посвідченого нотаріусом Комінтернівського нотаріального округу, Марченко 
О.М., у зв’язку з включенням території в межі села, 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 (кадастровий номер – 

5122783200:02:001:0130) та садовому будинку (11,5 м.кв.), розташованому на 
ній, який належить гр. Кім Руслану Петровичу – Одеська область,  
Лиманський район, c. Крижанівка, вул. Лісна, 6; 

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 №374 від 23.11.2017 року              

 

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу, за заявою гр. Токаревої Ганни Віталіївни 

 

Розглянувши заяву гр. Токаревої Ганни Віталіївни, про присвоєння адреси 
земельній ділянці (0,0490 га) та земельній ділянці (0,0491 га), які утворились в 
результаті поділу земельної ділянки, що розташовується за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Степова, 18, (кадастровий номер - 
5122783200:01:002:2097), яка належить на праві приватної власності гр. Токаревій 
Ганні Віталіївні, відповідно договору дарування земельної ділянки серія та номер 
3826 від 26 грудня 2016 року, посвідчений приватним нотаріусом Заботкіною Т.Ю., 
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 (0,0490 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:2097) яка 
належить гр. Токаревій Ганні Віталіївні, відповідно договору дарування земельної 
ділянки серія та номер 3826 від 26 грудня 2016 року, посвідчений приватним 
нотаріусом Заботкіною Т.Ю. – Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, 
вул. Степова, 18; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0,0491 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:2097) яка 
належить гр. Токаревій Ганні Віталіївні, відповідно договору дарування земельної 
ділянки серія та номер 3826 від 26 грудня 2016 року, посвідчений приватним 
нотаріусом Заботкіною Т.Ю. – Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, 
вул. Степова, 18 А; 

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

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                 О.В. Антоненко 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №375 від 23.11.2017 року              

 

Про надання адреси земельній ділянці, за заявою гр. Гарба 
Сергія Леонтійовича 

 

Розглянувши заяву гр. Гарба Сергія Леонтійовича, про присвоєння 
адреси земельній ділянці (0,107 га, кадастровий номер – 

5122783200:01:002:0161), яка належить заявнику на підставі державного акту 
на право власності на земельну ділянку серія та номер ОД №011536 від 03 
вересня 2004 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 (0,107 га, кадастровий номер – 

5122783200:01:002:0161), яка належить гр. Гарба Сергію Леонтійовичу – 

Одеська область, Лиманський район,  сщ. Ліски, вул. Паустовського, 47; 
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 №376 від 23.11.2017 року              

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу, за заявою гр. Швець Олексія Анатолійовича та гр. Галамага Євгена 
Вікторовича 

Розглянувши заяву гр. Швець Олексія Анатолійовича та гр. Галамага Євгена 
Вікторовича, про присвоєння адреси земельній ділянці (0,0504 га), та земельній 
ділянці (0,0503 га) які утворились в результаті поділу земельної ділянки, що 
розташовується за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ. Ліски, 
вул.Хуторський проїзд 2, земельна ділянка 6, (кадастровий номер - 

5122783200:01:002:1410), яка належить на праві приватної власності гр. Швець 
Олексію Анатолійовичу та Галамага Євгену Вікторовичу, відповідно витягу з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності № 104072440 від 16.11.2017 року, та державного акту серії ЯЛ № 211504 
від 16.08.2010 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 земельній ділянці (0,0504 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1410) яка 
належить на праві приватної власності гр. Швець Олексію Анатолійовичу та 
Галамага Євгену Вікторовичу, відповідно витягу з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 104072440 від 16.11.2017 року, 
та державного акту серії ЯЛ № 211504 від 16.08.2010 року – Одеська область,  
Лиманський район, сщ. Ліски, вул.Хуторський проїзд 2, земельна ділянка 6; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0,0503 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1410) яка 
належить на праві приватної власності гр. Швець Олексію Анатолійовичу та 
Галамага Євгену Вікторовичу, відповідно витягу з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 104072440 від 16.11.2017 року, 
та державного акту серії ЯЛ № 211504 від 16.08.2010 року – Одеська область,  
Лиманський район, сщ. Ліски, вул.Хуторський проїзд 2, земельна ділянка 6 А; 

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

 

Голова виконкому                                                         Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРИЖАНІВСЬКОЇ   СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ 

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                 РІШЕННЯ № 377       від        23.11.2017р. 
 

Про передачу функцій замовника ТОВ «ІНГРАДБУД» 

з проектування та будівництва вуличного освітлення за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, с. Ліски, вул. Проектна 

 

Розглянувши на відкритому засіданні виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради листа директора ТОВ «ІНГРАДБУД» Сісковича 
Н.В., враховуючи нагальну потребу жителів с. Ліски у вуличному освітленні,  
керуючись ст. 31,52,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконком Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 
Одеської області: 

 

В И Р І Ш И В: 
 



1. Передати функції замовника ТОВ «ІНГРАДБУД» з проектування та 
будівництва вуличного освітлення, по вул. Проектна в с. Ліски, Лиманського 
району Одеської області відповідно до плану благоустрою з схемою 
перспективного розміщення опор освітлення. 
        2. Зобов’язати ТОВ «ІНГРАДБУД» використовувати при будівництві 
ЛЕД – технології освітлення.  
        3. Забезпечити освітленням відповідну проїзну частину вулиці Проектної  
с. Ліски Крижанівської сільської ради.    

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
сільського 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 №378 від 23.11.2017 року  
  

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволів на 
розміщення  зовнішньої реклами 
Дочірнього підприємства «Жоволі 
нафта» фірми «Жоволі плюс» у 
вигляді ТОВ 

 

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 дозволи Дочірньому підприємству «Жоволі нафта» фірми «Жоволі плюс» у 
вигляді ТОВ на розміщення засобів зовнішньої реклами, (стаціонарні щит 



3000х6000) за адресами: М-28 «Одеса-Южне», 14 км. +500 м. (ліворуч); М-28 

«Одеса-Южне», 15 км. + 450 м. (ліворуч); М-28 «Одеса-Южне», 14 км. +00м.; с. 
Крижанівка, вул. Семена Палія, 149;  

2. Зобов’язати Дочірнє підприємство «Жоволі нафта» фірми «Жоволі плюс» у вигляді 
ТОВ 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 №379 від 23.11.2017 року 

  

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на розміщення   
зовнішньої реклами ТОВ «СЕАН» 

 

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 «СЕАН» на розміщення засобу зовнішньої реклами, 
(стаціонарний щит 3000х6000) за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ. 
Ліски, вул. Заболотного кут вул. Південна;  



2. Зобов’язати ТОВ «СЕАН» 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 № 380                     від 23.11.2017 р. 
с. Крижанівка 

 

Про затвердження схеми розміщення 
торгівельно-виставочного майданчика  
 

Розглянувши заяву ФО-П Баркара В.Є. від 03 листопада 2017 року про погодження 
розміщення торгівельно-виставочного майданчика площею 60 кв.м за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська навпроти будинку №10, на виконання п.3.4 
"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  фізичній особі – підприємцю Баркару В.Є. схему розміщення торгівельно – 

виставочного майданчика площею 60 кв.м за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, 
с. Крижанівка, вул. Миколаївська навпроти будинку №10; 



2. Укласти договір майнового найму окремої індивідуально визначеної частини елементу 
благоустрою (покриття) строком на 12 місяців. 

3. Зобов’язати ФО-П Баркара В.Є.  дотримуватись «Правил благоустрою території 
Крижанівської сільської ради» затверджених рішенням Крижанівської сільської ради від 10 
лютого 2012р. №299-VI, та зробити благоустрій з озелененням прилеглої территорії; 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на спеціаліста I категорії з розвитку торгівлі 
та побутового обслуговування Задорожного О.М.  

 

Сільський голова                                                                                       Крупиця Н.Г.  
 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                                 Антоненко О.В. 

  

 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                      РІШЕННЯ № 381                     від 23.11.2017 р. 
с. Крижанівка 

 

Про погодження схеми розміщення  
групи тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву ТОВ «Ліски» від 14.02.2017 року про погодження схеми 
розміщення трьох груп тимчасових споруд (площа - 150 м.кв.; 150 м.кв.; 60 м.кв.), 
для провадження підприємницької діяльності  за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с.Крижанівка, вул. Ак. Сахарова, 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 «Ліски» схему розміщення трьох груп тимчасових споруд (площа 
- 150 м.кв.; 150 м.кв.; 60 м.кв.), для провадження підприємницької діяльності  за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул. Ак. Сахарова, 5; 

2.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. 

Сільський голова                                                                                       Крупиця Н.Г.  
 

 

Керуюча справами виконкому                                                                Антоненко О.В. 
 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                            РІШЕННЯ №382 від 23.11.2017 року 

           

Про укладання додаткової угоди до 
Договору №30 про пайову участь у створенні 
інфраструктури с. Крижанівка та сщ. Ліски 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району Одеської області від 29.07.2016 р. 

Розглянувши заяву ТОВ «Сіті-Строй Плюс» щодо укладання 
тристоронньої угоди між Крижанівською сільською радою, ТОВ «Сіті-Строй 
Плюс» та ТОВ «Енергобудгруп» щодо сплати останнім грошових коштів в 
інтересах ТОВ «Сіті-Строй Плюс» до бюджету Крижанівської сільської ради 
за договором №30 про пайову участь у створенні інфраструктури с. 
Крижанівка та с.Ліски Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району Одеської області від 29.07.2016р., керуючись ст.ст.40 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльност» та ст. 40 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради  

Вирішив: 



1) Рекомендувати сільському голові укласти додаткову угоду №1 до Договору 
№30 про пайову участь у створенні інфраструктури с. Крижанівка та сщ. 
Ліски Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської 
області від 29.07.2016 р.; 
 

2) Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника голови з 
питань діяльності виконавчих органів Мельника О.М.  

 

Сільський голова                                                                  Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                        О.В. Антоненко 

                    
 

  У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

  РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

«23» листопада 2017 року                                                                           № 383 

«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 (додаток № 1). 

ІІ. 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  
 


