
                    
 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

  РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

«26» жовтня 2017 року                                                                                 № 301 

«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 Дем'яненко Лариса Василівна   700,00  

2 Ольхова Валентина Євгенівна   700,00  

3 Дороганчук Людмила Миколаївна   1 000,00  

4 Агапова Тетяна Василівна   1 000,00  

5 Поповський Дмитро Олексійович   1 500,00  

6 Єрвачова Людмила Василівна   500,00  

7 Драгонер Надія Вячеславівна   2 000,00  

8 Воропаєва Олена Борисівна   1 000,00  

9 Дончула Ольга Венедиктівна   500,00  

10 Сорочинська Міла Володимирівна   1 000,00  

11 Карпач Віктор Михайлович   1 000,00  

12 Кобіна Світлана Михайлівна   500,00  

13 Бойко Гульнара Дюйсенівна   1 500,00  

14 Колесникова Марія Федорівна   1 000,00  



15 Лазаренко  Лілія Мерівна   500,00  

16 Матяр Валентина Петрівна   1 000,00  

17 Шабаліна Валентина Микоаївна   500,00  

18 Кишновська Надія Василівна   500,00  

19 Божок Галина Олексіївна   1 000,00  

20 Маркус Юрій Пилипович   1 000,00  

21 Мунтян Рузана Миколаївна   800,00  

22 Шевчук Ніна Михайлівна   1 000,00  

23 Усова Ольга Олександрівна   1 500,00  

24 Бугрей Микола Антонович   800,00  

25 Яворович Марія Володимирівна   500,00  

26 Савченко Людмила Петрівна   700,00  

27 Вавшко Нелі Михайлівна   1 000,00  

28 Боденюк  Катерина Кузьмівна   700,00  

29 Клюєва  Лідія Григорівна   500,00  

30 Шагіна Олександра Микитівна   500,00  

31 Бабенко Галина Петрівна   1 000,00  

32 Шабалін Андрій Віталійович   1 500,00  

33 Мельник  Євгенія Іванівна   800,00  

34 Морозова Юлія Олександрівна   800,00  

35 Мазуркевич Юлія Євгенівна   500,00  

36 Гончарук Анатолій Миколайович   700,00  

37 Косюза  Юрій Павлович   1 500,00  

38 Сокольчук Галина Сегіївна   500,00  

39 Сердечна Надія Вікторівна   2 000,00  

40 Серік Ольга Іванівна   3 000,00  

41 Кухаренко Дмитро Олександрович   2 000,00  

42 Голіченко Маргарита Олександрівна   2 000,00  

43 Бондаревська Юлія Анатоліївна   2 000,00  

44 Якубовська Ілона Баратівна   2 000,00  

45 Шишкіна Аліна Сергіївна   2 000,00  



46 Скульський Сергій Вікторович   500,00  

47 Дєдов  Олександр Олексійович    800,00  

48 Семенюк Людмила Іванівна   500,00  

49 Савченко Олеся Вікторівна   700,00  

50 Теплинський  Михайло В'ячеславович   500,00  

51 Щеглова Оксана Віталіївна   500,00  

52 Андрюшина  Неллі Олексіївна   1 000,00  

53 Базилюк Лідія Іванівна   1 000,00  

54 Бовбалан Марія Опанасівна   1 000,00  

55 Вашестік  Лідія Павлівна   1 000,00  

56 Велков Дмитро Миколайович   1 000,00  

57 Галчева  Марія Олександрівна   1 000,00  

58 Глушко Віра Петрівна   1 000,00  

59 Зарічна Анастасія Василівна   1 000,00  

60 Зарічна Анастасія Василівна   1 000,00  

61 Кірток  Марія Василівна   1 000,00  

62 Кленова Марія Кирилівна   1 000,00  

63 Комаров  Микола Васильович   1 000,00  

64 Личко Євген Олексійович   1 000,00  

65 Меренкова  Пелагея Василівна   1 000,00  

66 Міницька Зінаїда Веніамінівна   1 000,00  

67 Нікола  Лідія Федорівна   1 000,00  

68 Панченко Валентина Олександрівна   1 000,00  

69 Панченко Валентина Олександрівна   1 000,00  

70 Попсуй  Олена Іванівна   1 000,00  

71 Протас  Ольга Михайлівна   1 000,00  

72 Резнюк Леонід Костянтинович   1 000,00  

73 Резнюк Раїса Андріївна   1 000,00  

74 Рогожкіна  Неля Георгіївна   1 000,00  

75 Стрельчук Світлана Миколаївна   1 000,00  

76 Тяков Костянтин Дмитрович   1 000,00  



77 Чорний Василь Михайлович   1 000,00  

78 Шевчук Ніна Михайлівна   1 000,00  

79 Шевчук Ніна Михайлівна   1 000,00  

80 Щербаченко Іван Олексійович   1 000,00  

81 Сльозко  Микола Вікторович   1 000,00  

82 Сомов Валентин Веніамінович   2 000,00  

83 Герасименко  Тамара Іллівна   2 000,00  

 

 

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                                         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

26 жовтня 2017 року                                                                              № 302 

 

Про погодження проекту зовнішнього 

електропостачання будівельного майданчика 

 

 

     Розглянувши заяву ЖБК «Набережний Квартал «Крижанівка» Про 
погодження проекту зовнішнього електропостачання будівельного 
майданчика, розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
с. Крижанівка, вул. Софіївська, 2, керуючись ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради, -   
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити ЖБК «Набережний Квартал «Крижанівка» проект 
зовнішнього електропостачання будівельного майданчика, 
розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район,  
с. Крижанівка, вул. Софіївська, 2. 

2. Дане рішення вступає в дію та є чинним за виключної умови погодження 
проекту з користувачем відповідної земельної ділянки та суміжними 
землекористувачами. 

3. Будь – які погодження схем прокладання зовнішнього 
електропостачання даного будівельного майданчика є чинним 
виключно за умови та лише після погодження таких схем із власниками 
та користувачами земельних ділянок через які передбачається 
прокладання мереж електропостачання.  

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

 

 

Сільський голова                                                                      Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                 О.В. Антоненко 



    
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №303 від 26.10.2017 року 

 

Про надання дозволу на проведення земляних робіт  
 

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від ТОВ «РД-СТРОЙ 
СУ-2» щодо погодження виконання земляних робіт, які є складовою частиною 
реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області, яка знаходиться за адресою Одеська область, Лиманський 
район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, буд. 5, керуючись ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Дозволити виконання земляних робіт, які є складовою частиною 

реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області, яка знаходиться за адресою Одеська область, Лиманський 
район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, буд.5;  

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

 

Голова виконкому                                                              Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                        О.В. Антоненко 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 ВИТЯГ З РІШЕННЯ №304 від 26.10.2017 року 

 

Про надання дозволу на розміщення тимчасової огорожі 
будівельного майданчика 

 

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

 

ВИРІШИВ: 
 

3. Дозволити розміщення тимчасової огорожі будівельного майданчика 
реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області, яка знаходиться за адресою Одеська область, Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, буд. 5;  

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

5. 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   

26 жовтня  2017 року                                                                                № 305 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 

 вул. Осипова 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. Осипова с. Крижанівка Лиманського району Одеської 
області загальною кошторисною вартістю 81,712 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 №306 від 26.10.2017 року                          

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження схеми розміщення  
групи тимчасових споруд  
 

Розглянувши заяву ТОВ «Жоволі плюс» від 26.10.2017 року про погодження схеми 
розміщення групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул. Миколаївська дорога, 3, 
площею 60 м.кв., 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, площею 60 м.кв.; 

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 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №307 від 26.10.2017 року 

с. Крижанівка 

 

Про виключення з житлового фонду будинку, за заявою Височин 
Сергія Борисовича та Височин Юлії Вікторівни 

 

Надійшла заява гр. Височин Сергія Борисовича та гр. Височин Юлії 
Вікторівни щодо  виключення з житлового фонду будинку, розташованого у  
с. Крижанівка Лиманського району Одеської області по вул. Ярошевської, 27, 
який в рівних частках належав Височин Юлії Вікторівні та Височин Сергію 
Борисовичу. 

Розглянувши висновок КП Лиманське районне бюро технічної 
інвентаризації, відповідно якого загальний відсоток зносу по житловому 
будинку, що знаходиться у  с. Крижанівка Лиманського району Одеської 
області по вул. Ярошевської, 27 становить 100%, керуючись ст. 7,8 Житлового 
Кодексу України та ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради  

ВИРІШИВ: 
 

1. Виключити з житловому фонду житловий будинок, який належав в рівних 
частках Височин Юлії Вікторівні та Височин Сергію Борисовичу, 
розташованого в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області по 
вул. Ярошевської, 27, право власності на який підтверджувалосязгідно 
договору купівлі-продажу від 21.12.2017 року, посвідченого Сакал І.М., 
приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу;  

2. Контроль за виконанням даного 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 №308 від 26.10.2017 року 

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на укладення договору 
оренди земельної ділянки, на якій знаходиться 
нежитловий будинок  
 

Прийнявши до уваги висновок органу опіки та піклування при виконавчому 
комітеті Крижанівської сільської ради від 05 жовтня 2017 року щодо доцільності 
надання дозволу гр. Волощук Анжеліці Петрівні, діючої в інтересах малолітніх дітей 
– Волощук Георгія Вячеславовича 03.11.2005 р.н. та Волощук Поліни Вячеславівни, 
12.07.2011 р.н., на укладення договору оренди земельної ділянки, на якій 
знаходиться нежитловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 76, 
співвласниками якого є Волощук Георгій Вячеславович та Волощук Поліна 
Вячеславівна, керуючись ч.1 п. б, пп.4 ст. 34 пп.4 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл гр. Волощук Анжеліці Петрівні,  діючої в інтересах малолітніх 
дітей – Волощук Георгія Вячеславовича 03.11.2005 р.н. та Волощук Поліни 
Вячеславівни, 12.07.2011 р.н., на укладення договору оренди земельної ділянки, 
на якій знаходиться нежитловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Левітана, 76, 
співвласниками якого є Волощук Георгій Вячеславович та Волощук Поліна 
Вячеславівна; 

2. 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 №309 від         26.10.2017 р.               
                                                                    

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (44,5 м.кв.) 
власної виробничої бази за заявою гр. Ічанського Ігоря Павловича 

 

Розглянувши заяву гр. Ічанського Ігоря Павловича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (44,5 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2755), по вул. Паустовського 31 А/1 у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1623, виданий 02.10.2015 приватним 
нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сакал І.М., 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 нежитловому приміщенню власної виробничої бази 
(44,5 м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2755), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/1; 

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

 

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 
 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №310 від 26.10.2017 р.                              
                                                                    

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (76,1 м.кв.) 
власної виробничої бази за заявою гр. Ічанського Ігоря Павловича 

 

Розглянувши заяву гр. Ічанського Ігоря Павловича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (76,1 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2747), по вул. Паустовського 31 А/2 у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1621, виданий 02.10.2015 приватним 
нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сакал І.М., 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 нежитловому приміщенню власної виробничої бази 
(76,1 м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2747), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/2; 

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 №311 від     26.10.2017 року                  

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (21 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалова Олександра Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалова Олександра Миколайовича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (21 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2764), по вул. Паустовського 31 А/3 у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1089, виданий 28.10.2015 приватним 
нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу Корчевська 
Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам 
нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, 
внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської 
сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (21 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2764), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/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 №312 від     26.10.2017 року                                                             
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (22,2 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалова Олександра Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалова Олександра Миколайовича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (22,2 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2770), по вул. Паустовського 31 А/4 у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1091, виданий 28.10.2015 приватним 
нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу Корчевська 
Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам 
нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, 
внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської 
сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (22,2 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2770), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/4; 

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

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №313  від    26.10.2017                        

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (23,2 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалова Олександра Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалова Олександра Миколайовича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (23,2 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2771), по вул. Паустовського 31 А/5 у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1090, виданий 28.10.2015 приватним 
нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу Корчевська 
Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам 
нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, 
внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської 
сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (23,2 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2771), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/5; 

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 №314 від      26.10.217 року                                                            
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (23,6 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалова Миколи Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалова Миколи Миколайовича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (23,6 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2765), по вул. Паустовського 31 А/6 у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1095, виданий 28.10.2015 приватним 
нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу Корчевська 
Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам 
нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, 
внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської 
сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (23,6 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2765), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/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 №315 від   26.10.2017 року                                                               
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (22,2 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалова Миколи Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалова Миколи Миколайовича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (22,2 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2772), по вул. Паустовського 31 А/7 у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1094, виданий 28.10.2015 приватним 
нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу Корчевська 
Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам 
нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, 
внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської 
сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (22,2 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2772), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/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 №316 від 26.10.2017 року                          
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (23,2 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалова Миколи Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалова Миколи Миколайовича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (23,2 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2769), по вул. Паустовського 31 А/8 у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1096, виданий 28.10.2015 приватним 
нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу Корчевська 
Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам 
нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, 
внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської 
сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (23,2 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2769), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/8; 

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 №317 від   26.10.2017                         

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (108,6 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалова Миколи Миколайовича та гр. 
Цховребашвілі Віталія Костянтиновича 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалова Миколи Миколайовича та гр. Цховребашвілі 
Віталія Костянтиновича про присвоєння адреси нежитловому приміщенню 
власної виробничої бази (108,6 м.кв.), розміщеному на земельній ділянці 
(кадастровий номер - 5122783200:02:001:2752), по вул. Паустовського 31 А/9 
у с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, яке належить 
заявникам на підставі договору купівлі продажу серія та номер: 1523, виданий 
16.09.2015 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 
Сакал І.М., та на підставі договору купівлі продажу серія та номер: 1097, 
виданий 28.10.2015 приватним нотаріусом Комінтернівського районного 
нотаріального округу Корчевська Т.І., керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (108,6 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2752), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/9; 

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 № 318 від  26.10.2017 року                     
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (106,3 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалової Галини Андріївни 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалової Галини Андріївни про присвоєння адреси 
нежитловому приміщенню власної виробничої бази (106,3 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2761), по вул. Паустовського 31 А/10 у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1061, виданий 21.10.2015 приватним 
нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу Корчевська 
Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам 
нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, 
внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської 
сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (106,3 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2761), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/10; 

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

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                        О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №319 від 26.10.2017                                  
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (76,0 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалової Галини Андріївни 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалової Галини Андріївни про присвоєння адреси 
нежитловому приміщенню власної виробничої бази (76,0 м.кв.), розміщеному 
на земельній ділянці (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2759), по вул. 
Паустовського 31 А/11 у с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, 
яке належить заявникові на підставі договору купівлі продажу серія та номер: 
1045, виданий 16.10.2015 приватним нотаріусом Комінтернівського районного 
нотаріального округу Корчевська Т.І., керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (76,0 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2759), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/11; 

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 №320 від     26.10.2017 року                  

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (286,0 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалової Галини Андріївни 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалової Галини Андріївни про присвоєння адреси 
нежитловому приміщенню власної виробничої бази (286,0 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2766), по вул. Паустовського 31 А/12 у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 930, виданий 11.09.2015 приватним 
нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу Корчевська 
Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам 
нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, 
внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської 
сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (286,0 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2766), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/12; 

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 №321 від 26.10.2017 року                          
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (93,5 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалової Галини Андріївни 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалової Галини Андріївни про присвоєння адреси 
нежитловому приміщенню власної виробничої бази (93,5 м.кв.), розміщеному 
на земельній ділянці (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2758), по вул. 
Паустовського 31 А/13 у с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, 
яке належить заявникові на підставі договору купівлі продажу серія та номер: 
1044, виданий 16.10.2015 приватним нотаріусом Комінтернівського районного 
нотаріального округу Корчевська Т.І., керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (93,5 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2758), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/13; 

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 №322 від 26.10.2017 року                          

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (289,5 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалової Галини Андріївни 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалової Галини Андріївни про присвоєння адреси 
нежитловому приміщенню власної виробничої бази (289,5 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2762), по вул. Паустовського 31 А/14  у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1093, виданий 28.10.2015 приватним 
нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу Корчевська 
Т.І., та договору купівлі-продажу серія та номер: 1059, виданий 21,10,2015 р., 
приватним нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу 
Корчевська Т.І., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання 
адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», 
зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії 
Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (289,5 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2762), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/14; 

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 №323 від 26.10.2017 року                          
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (199,1 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалової Галини Андріївни 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалової Галини Андріївни про присвоєння адреси 
нежитловому приміщенню власної виробничої бази (199,1 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2760), по вул. Паустовського 31 А/15  у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1060, виданий 21.10.2015 приватним 
нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу Корчевська 
Т.І., та договору купівлі-продажу серія та номер: 931, виданий 21.10.2015 р., 
приватним нотаріусом Комінтернівського районного нотаріального округу 
Корчевська Т.І., та договору купівлі-продажу серія та номер: 925, виданий 
09.09.2015 р., приватним нотаріусом Комінтернівського районного 
нотаріального округу Корчевська Т.І., керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (199,1 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2760), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/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 №324 від 26.10.2017 року 

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (25,1 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Циганок Ростислава Івановича 

 

Розглянувши заяву гр. Циганок Ростислава Івановича про присвоєння адреси 
нежитловому приміщенню власної виробничої бази (25,1 м.кв.), розміщеному 
на земельній ділянці (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2744), по вул. 
Паустовського 31 А/16  у с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, 
яке належить заявникові на підставі договору купівлі продажу серія та номер: 
1584, виданий 25.09.2015 приватним нотаріусом Одеського міського 
нотаріального округу Сакал І.М., 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 нежитловому приміщенню власної виробничої бази (25,1 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2744), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/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 №325  від 26.10.2017 року 

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (21,6 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Поліковського Володимира Тимофійовича 

 

Розглянувши заяву гр. Поліковського Володимира Тимофійовича про 
присвоєння адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (21,6 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2745), по вул. Паустовського 31 А/17  у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1580, виданий 25.09.2015 приватним 
нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сакал І.М., 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 нежитловому приміщенню власної виробничої бази (21,6 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2745), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/17; 

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 №326  від 26.10.2017 року 

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (63,8 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Рябого Валерія Федоровича 

 

Розглянувши заяву гр. Рябого Валерія Федоровича про присвоєння адреси 
нежитловому приміщенню власної виробничої бази (63,8 м.кв.), розміщеному 
на земельній ділянці (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2746), по вул. 
Паустовського 31 А/18  у с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, 
яке належить заявникові на підставі договору купівлі продажу серія та номер: 
1574, виданий 25.09.2015 приватним нотаріусом Одеського міського 
нотаріального округу Сакал І.М., 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 нежитловому приміщенню власної виробничої бази (63,8 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2746), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/18; 

 

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 №327      від 26.10.2017 року 

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (54,4 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шестакова Микити Руслановича 

 

Розглянувши заяву гр. Шестакова Микити Руслановича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (54,4 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2749), по вул. Паустовського 31 А/19  у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1626, виданий 02.10.2015 приватним 
нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сакал І.М., 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 нежитловому приміщенню власної виробничої бази (54,4 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2749), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/19; 

 

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 №328 від 26.10.2017 року 

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (23,2 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Колодкіна Миколи Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Колодкіна Миколи Миколайовича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (23,2 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2767), по вул. Паустовського 31 А/20  у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1430, виданий 18.08.2015 приватним 
нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сакал І.М., 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 нежитловому приміщенню власної виробничої бази (23,2 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2767), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/20; 

 

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 №329  від 26.10.2017 року 

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (22,2 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Колодкіна Миколи Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Колодкіна Миколи Миколайовича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (22,2 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2768), по вул. Паустовського 31 А/21  у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1427, виданий 18.08.2015 приватним 
нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сакал І.М., 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 нежитловому приміщенню власної виробничої бази (22,2 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2768), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/21; 

 

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 №330  від 26.10.2017 р. 
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (23,6 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Валаміна Вячеслава Геннадійовича 

 

Розглянувши заяву гр. Валаміна Вячеслава Геннадійовича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (23,6 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2763), по вул. Паустовського 31 А/22  у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1710, виданий 15.10.2015 приватним 
нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сакал І.М., 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 нежитловому приміщенню власної виробничої бази (23,6 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2763), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/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 №331від 26.10.2017 року 

 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (82,5 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Цховребашвілі Віталія Костянтиновича 

 

Розглянувши заяву гр. Цховребашвілі Віталія Костянтиновича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (82,5 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2750), по вул. Паустовського 31 А/23  у с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області, яке належить заявникові на підставі 
договору купівлі продажу серія та номер: 1525, виданий 16.09.2015 приватним 
нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сакал І.М., 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 нежитловому приміщенню власної виробничої бази (82,5 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2750), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31 А/23; 

 

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 №332 від     26.10.2017 року                                                        
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (50,7 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалової Галини Андріївни 

 

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

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (50,7 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2754), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/24; 

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

 

Голова виконкому                                                                Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                       О.В. Антоненко 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №333 від 26.10.2017 р.                              
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (20,0 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалової Галини Андріївни 

 

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

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (20,0 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2756), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/25; 

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

 

Голова виконкому                                                                Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                            О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №334 від     26.10.2017 року                                                             
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (44,6 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалова Олександра Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Шувалова Олександра Миколайовича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (44,6 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

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

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (44,6 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2748), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/26; 

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

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №335 від     26.10.2017 року                                                            
 

Про надання адреси нежитловому приміщенню (54,7 м.кв.) власної 
виробничої бази за заявою гр. Шувалова Миколи Миколайовича  
 

Розглянувши заяву гр. Шувалова Миколи Миколайовича про присвоєння 
адреси нежитловому приміщенню власної виробничої бази (54,7 м.кв.), 
розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

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

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу нежитловому приміщенню власної виробничої бази (54,7 
м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2755), – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Паустовського, 31А/27; 

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

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №336 від 26.10.2017 року 

 

Про надання адреси земельній ділянці, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, сщ.Ліски, вул. Марсельська, 2А, за заявою 
гр. Мірошніченко Олени Олександрівни та Мірошніченко Вячеслава 
Юрійовича 

 

Розглянувши заяву гр. Мірошніченко Олени Олександрівни та 
Мірошніченко Вячеслава Юрійовича, про присвоєння адреси земельній 
ділянці, що розташовується за адресою: Одеська область, Лиманський 
район, сщ. Ліски, вул. Марсельська, 2А (кадастровий номер - 

5122783200:01:002:0112), яка належить на праві приватної власності гр. 
Мірошніченко О.О. та гр. Мірошніченко В.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 (кадастровий номер - 

5122783200:01:002:0112) яка належить Таранюку Андрію Іллічу – Одеська 
область,  Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Марсельська, 2 А; 

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 №337 від   26.10.2017 року            

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу, за заявою гр. Моспан Димитрія Анатолійовича 

 

Розглянувши заяву гр. Моспан Димитрія Анатолійовича, про присвоєння 
адреси земельній ділянці (0,0518 га), та земельній ділянці (0,0482 га) які утворились 
в результаті поділу земельної ділянки, що розташовується за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, провул. Лісний, 2 (кадастровий 
номер - 5122783200:02:001:2213), яка належить на праві приватної власності гр. 
Моспан Димитрію Анатолійовичу відповідно договору купівлі-продажу земельної 
ділянки серія та номер 744 від 25.08.2017 року, посвідчений приватним нотаріусом 
Лиманського районного нотаріального округу Корчевською Т.І., керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території 
Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням 
сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1. Надати адресу земельній ділянці (0,0482 га), що утворилась в результаті поділу 
земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2213) яка належить гр. 
Моспан Димитрію Анатолійовичу відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 744 від 25.08.2017 року, посвідчений приватним 
нотаріусом Лиманського районного нотаріального округу Корчевською Т.І. – 

Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, провул. Лісний, 2; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0,0518 га), що утворилась в результаті поділу 
земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:02:001:2213) яка належить гр. 
Моспан Димитрію Анатолійовичу відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 744 від 25.08.2017 року, посвідчений приватним 
нотаріусом Лиманського районного нотаріального округу Корчевською Т.І. – 

Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, провул. Лісний, 2А; 

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 №338 від 26.10.2017 

                                                                    

 

Про надання адреси земельній ділянці, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Южна, 13, за заявою гр. 
Арійчука Євгена Корнійовича 

 

Розглянувши заяву гр. Арійчука Євгена Корнійовича, про присвоєння 
адреси земельній ділянці, що розташовується за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Южна, 13, яка належить на праві 
приватної власності гр. Арійчуку Євгену Корнійовичу відповідно державного 
акту на право приватної власності на землю І-ОД № 025067 від 10 лютого 1997 
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 яка належить гр. Арійчуку Євгену 
Корнійовичу, відповідно державного акту на право приватної власності на 
землю І-ОД № 025067 від 10 лютого 1997 року – Одеська область,  
Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Южна, 13; 

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 №339 від 26.10.2017 року                          

 

Про надання адреси земельній ділянці, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, с.Ліски, вул. Лузанова, 10, за заявою гр. 
Шевченко Ірини Михайлівни 

 

Розглянувши заяву гр. Шевченко Ірини Михайлівни, яка діє за 
довіреністю в інтересах Таранюка Андрія Ілліча, про присвоєння адреси 
земельній ділянці, що розташовується за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с. Ліски, вул. Лузанова, 10 (кадастровий номер - 

5122783200:01:002:1130), яка належить на праві приватної власності гр. 
Таранюку Андрію 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 земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:01:002:1130) яка належить Таранюку Андрію Іллічу – Одеська 
область,  Лиманський район, с. Ліски, вул. Лузанова, 10; 

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

 

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 
 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №340 від 26.10.2017 року                          

 

Про надання адреси земельній ділянці, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, с.Ліски, вул. Лузанова, 7, за заявою гр. 
Шевченко Ірини Михайлівни 

 

Розглянувши заяву гр. Шевченко Ірини Михайлівни, яка діє за 
довіреністю в інтересах Таранюка Андрія Ілліча, про присвоєння адреси 
земельній ділянці, що розташовується за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с. Ліски, вул. Лузанова, 7 (кадастровий номер - 

5122783200:01:002:1128), яка належить на праві приватної власності гр. 
Таранюку Андрію 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 земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:01:002:1128) яка належить Таранюку Андрію Іллічу – Одеська 
область,  Лиманський район, с. Ліски, вул. Лузанова, 7; 

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

 

 

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 
 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №341 від 26.10.2017 року 

                                                                    

 

Про надання адреси земельній ділянці, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Садова, 6 А, за заявою 
гр. Зелінського О.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Зелінського Олександра Вікторовича, який діє за 
довіреністю в інтересах Чубова Юрія Олександровича, про присвоєння адреси 
земельній ділянці, що розташовується за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Садова, 6 А (кадастровий номер - 
5122783200:02:001:2299), яка належить на праві приватної власності гр. 
Чубову Юрію Олександровичу, у зв’язку з прийняттям 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 - 

5122783200:02:001:2299) яка належить Чубову Юрію Олександровичу – 

Одеська область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Садова, 6 А; 
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 № 342 від 26.10.2017 року 

                                                                    

Про надання адреси земельній ділянці, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Садова, 6, та садовому 
будинку розташованому на ній, за заявою гр. Зелінського О.В. 

 

Розглянувши заяву гр. Зелінського Олександра Вікторовича, який діє за 
довіреністю в інтересах Чубова Юрія Олександровича, про присвоєння адреси 
земельній ділянці, що розташовується за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Садова, 6 (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:2298), та садовому будинку (20,4 м.кв.) розташованому на 
ній, які належать на праві приватної власності гр. Чубову Юрію 
Олександровичу, у зв’язку з прийняттям 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 - 

5122783200:02:001:2298), та садовому будинку розташованому на ній, які 
належать Чубову Юрію Олександровичу – Одеська область,  Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул. Садова, 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 №343 від    26.10.2017 року           

 

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу, за заявою гр. Матузенко Юлії Романівни 

 

Розглянувши заяву гр. Матузенко Юлії Романівни, про присвоєння адреси 
земельній ділянці (0,0586 га), та земельній ділянці (0,0483 га) які утворились в 
результаті поділу земельної ділянки, що розташовується за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, сщ. Ліски, вул.Новоселів, 15 (кадастровий номер - 
5122783200:01:002:0173), яка н алежить на праві приватної власності гр. Матузенко 
Юлії Романівни відповідно договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та 
номер 1020 від 27 вересня 2017 року, посвідчений приватним нотаріусом Денісовою 
О.А., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам 
нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, 
внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської 
ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу земельній ділянці (0,0586 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:0173) яка 
належить гр. Матузенко Юлії Романівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1020 від 27 вересня 2017 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, 
сщ. Ліски, вул. Новоселів, 15; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0,0483 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:0173) яка 
належить гр. Матузенко Юлії Романівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1020 від 27 вересня 2017 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, 
сщ. Ліски, вул. Новоселів, 15 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 №344  від 26.10.2017 року               
 

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу, за заявою гр. Зейкан Катерини Сергіївни 

 

Розглянувши заяву гр. Зейкан Катерини Сергіївни, про присвоєння адреси 
земельній ділянці (0,0345 га), та земельній ділянці (0,0109 га) які утворились в 
результаті поділу земельної ділянки, що розташовується за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Паустовського, 29 А (кадастровий 
номер - 5122783200:01:002:1748), яка належить на праві приватної власності гр. 
Зейкан Катерині Сергіївні відповідно договору купівлі-продажу земельної ділянки 
серія та номер 767 від 14 липня 2017 року, посвідчений приватним нотаріусом 
Денісовою О.А., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес 
об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, 
внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської 
ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу земельній ділянці (0,0345 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1748) яка 
належить гр. Зейкан Катерині Сергіївні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 767 від 14 липня 2017 року, посвідчений приватним 
нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, 
вул. Паустовського, 29 А; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0,0109 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1748) яка 
належить гр. Зейкан Катерині Сергіївні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 767 від 14 липня 2017 року, посвідчений приватним 
нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, 
вул. Паустовського, 29 Б; 

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 №345 від 26.10.2017 року               
 

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу, за заявою гр. Руденюк Оксани Олександрівни 

 

Розглянувши заяву гр. Руденюк Оксани Олександрівни, про присвоєння 
адреси земельній ділянці (0,0149 га), земельній ділянці (0,0075 га), земельній ділянці 
(0,0076 га), земельній ділянці (0,0080 га), земельній ділянці (0,0079 га), земельній 
ділянці (0,0076 га), земельній ділянці (0,0075 га), та земельній ділянці (0,0532 га), які 
утворились в результаті поділу земельної ділянки, що розташовується за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Академіка 
Заболотного, 85 (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1070), яка належить на 
праві приватної власності гр. Руденюк Оксані Олександрівні відповідно договору 
купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер 1516 від 29 жовтня 2010 року, 
посвідчений приватним нотаріусом Денісовою О.А., керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, 
зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської 
сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої 
сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу земельній ділянці (0,0532 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1070) яка 
належить гр. Руденюк Оксані Олександрівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1516 від 29 жовтня 2010 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 85; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0,0149 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1070) яка 
належить гр. Руденюк Оксані Олександрівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1516 від 29 жовтня 2010 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 85/1; 



3. Надати адресу земельній ділянці (0,0075 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1070) яка 
належить гр. Руденюк Оксані Олександрівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1516 від 29 жовтня 2010 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 85/2; 

4. Надати адресу земельній ділянці (0,0076 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1070) яка 
належить гр. Руденюк Оксані Олександрівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1516 від 29 жовтня 2010 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 85/3;  

5. Надати адресу земельній ділянці (0,0080 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1070) яка 
належить гр. Руденюк Оксані Олександрівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1516 від 29 жовтня 2010 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 85/4; 

6. Надати адресу земельній ділянці (0,0079 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1070) яка 
належить гр. Руденюк Оксані Олександрівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1516 від 29 жовтня 2010 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 85/5; 

7. Надати адресу земельній ділянці (0,0076 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1070) яка 
належить гр. Руденюк Оксані Олександрівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1516 від 29 жовтня 2010 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 85/6; 

8. Надати адресу земельній ділянці (0,0075 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1070) яка 
належить гр. Руденюк Оксані Олександрівні відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки серія та номер 1516 від 29 жовтня 2010 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Денісовою О.А. – Одеська область,  Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 85/7; 

9. 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 № 346 від 26.10.2017 р.                              
 

Про резервування адреси за новозбудованим десятисекційним, 
багатоквартирним житловим будинком за заявою ТОВ «Обслуговуюче 
підприємство «Новий квартал»  

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Обслуговуюче підприємство 
«Новий квартал» В.С. Дьоми, про резервування адреси новозбудованому 
десятисекційному, багатоквартирному житловому будинку, який 
розташовується на земельних ділянках (кадастрові номери 
5122783200:01:002:2014 та 5122783200:01:002:1613), 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.Зарезервувати за новозбудованим десятисекційним, багатоквартирним 
житловим будинком, який розташовується на земельних ділянках (кадастрові 
номери 5122783200:01:002:2014 та 5122783200:01:002:1613) адресу: Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Генерала Бочарова, 62; 

 

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 №347 від 26.10.2017               
 

Про надання адреси житловому будинку за заявою гр. Зайцевої 
Вікторії Миколаївни 

 

Розглянувши заяву гр. Зайцевої Вікторії Миколаївни, про присвоєння 
адреси житловому будинку (загальна площа – 65,1 м.кв.; житлова площа – 26 

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

5122783200:01:002:2274), та утворився в результаті виділення частки в 
самостійну одиницю, у зв’язку з необхідністю отримання 
правовстановлюючих документів на виділену частину, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про 
порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна 
на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 
25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 
№704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                               

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу житловому будинку (загальна площа – 65,1 м.кв.; 
житлова площа – 26 м.кв.), що розташовується на земельній ділянці 
(кадастровий номер – 5122783200:01:002:2274), яка належить гр.Зайцевій 
Вікторії Миколаївні – Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, вул. 
Лузанова, буд. 12/7; 

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 №348 від 26.10.2017 року              

 

Про надання адреси житловому будинку за заявою гр. Мельника 
Павла Григоровича  

 

Розглянувши заяву гр. Мельника Павла Григоровича, про присвоєння 
адреси житловому будинку (загальна площа – 62 м.кв.; житлова площа – 24,4 

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

5122783200:01:002:2278), та утворився в результаті виділення частки в 
самостійну одиницю, у зв’язку з необхідністю отримання 
правовстановлюючих документів на виділену частину, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про 
порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна 
на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 
25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 
№704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                   

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу житловому будинку (загальна площа – 62 м.кв.; житлова 
площа – 24,2 м.кв.), що розташовується на земельній ділянці (кадастровий 
номер – 5122783200:01:002:2278), яка належить гр. Мельнику Павлу 
Григоровичу – Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, вул. 
Лузанова, буд. 12/5; 

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 №349 від 26.10.2017 року                     
 

Про надання адреси житловому будинку за заявою гр. Луцман 
Оксани Юріївни  

 

Розглянувши заяву гр. Луцман Оксани Юріївни, про присвоєння адреси 
житловому будинку (загальна площа – 64,3 м.кв.; житлова площа – 25,9 м.кв.), 
який розташовується на земельній ділянці (кадастровий номер – 

5122783200:01:002:2276), та утворився в результаті виділення частки в 
самостійну одиницю, у зв’язку з необхідністю отримання 
правовстановлюючих документів на виділену частину, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про 
порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна 
на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 
25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 
№704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу житловому будинку (загальна площа – 64,3 м.кв.; 
житлова площа – 25,9 м.кв.), що розташовується на земельній ділянці 
(кадастровий номер – 5122783200:01:002:2276), яка належить гр. Погрібній 
Вікторії Володимирівни – Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, 
вул. Лузанова, буд. 12/1; 

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

Голова виконкому                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №350 від 26.10.2017 року                   

 

Про надання адреси житловому будинку за заявою гр. Горіцина 
Олександра Андрійовича  

 

Розглянувши заяву гр. Горіцина Олександра Андрійовича, про 
присвоєння адреси житловому будинку (загальна площа – 61 м.кв.; житлова 
площа – 23,9 м.кв.), який розташовується на земельній ділянці (кадастровий 
номер – 5122783200:01:002:2281), та утворився в результаті виділення частки 
в самостійну одиницю, у зв’язку з необхідністю отримання 
правовстановлюючих документів на виділену частину, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про 
порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна 
на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 
25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 
№704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу житловому будинку (загальна площа – 61 м.кв.; житлова 
площа – 23,9 м.кв.), що розташовується на земельній ділянці (кадастровий 
номер – 5122783200:01:002:2281), яка належить гр. Горіцину Олександру 
Андрійовичу – Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, вул. 
Лузанова, буд. 12/6; 

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 №351 від 26.10.2017 року               

 

Про надання адреси житловому будинку за заявою гр. Погрібної 
Вікторії Володимирівни 

 

Розглянувши заяву гр. Погрібної Вікторії Володимирівни, про 
присвоєння адреси житловому будинку (загальна площа – 62 м.кв.; житлова 
площа – 24,2 м.кв.), який розташовується на земельній ділянці (кадастровий 
номер – 5122783200:01:002:2279), та утворився в результаті виділення частки 
в самостійну одиницю, у зв’язку з необхідністю отримання 
правовстановлюючих документів на виділену частину, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про 
порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна 
на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 
25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 
№704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу житловому будинку (загальна площа – 62 м.кв.; житлова 
площа – 24,2 м.кв.), що розташовується на земельній ділянці (кадастровий 
номер – 5122783200:01:002:2279), яка належить гр. Погрібній Вікторії 
Володимирівни – Одеська область,  Лиманський район, сщ. Ліски, вул. 
Лузанова, буд. 12/4; 

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

Голова виконкому                                                       Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №352 від 26.10.2017 року  
                                                                    

Про надання адреси житловому будинку, розміщеному на 
земельній ділянці по вул. Мадридська, 8 у селі Крижанівка, за заявою гр. 
Євтушок Віталія Миколайовича 

 

Розглянувши заяву гр. Євтушок Віталія Миколайовича про присвоєння 
адреси житловому будинку (загальна площа – 292,1 м. кв.; житлова площа – 

104,2 м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий номер - 

5122783200:02:001:0586), по вул. Мадридська, буд. 8, у с. Крижанівка, та 
належить на праві приватної власності гр. Євтушок Віталію Миколайовичу, у 
зв’язку з необхідністю отримання правовстановлюючих документів на 
житловий будинок, 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 – 292,1 м. кв.; 
житлова площа – 104,2 м.кв.), розміщеному на земельній ділянці (кадастровий 
номер - 5122783200:02:001:0586), по вул. Мадридська, буд. 8, у с. Крижанівка, 
та належить на праві приватної власності гр. Євтушок Віталію Миколайовичу 
– Одеська область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Мадридська, 
буд .8; 

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 №353 від 26.10.2017 року 

 

Про затвердження Технічних умов №4067-

29/3039 від «28» серпня 2017 року 

 

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від ТОВ «БУДМАРИН» 
щодо затвердження Технічних умов №4067-29/3039 від «28» серпня 2017 року 
на приєднання багатосекційного житлового комплексу (2-га черга 
будівництва) до централізованої системи водопостачання і водовідведення м. 
Одеси, будівництва багатоквартирного  житлового будинку з приміщеннями 
соціального призначення у с. Крижанівка, керуючись ст. 40 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Технічні умови №4067-29/3039 від «28» серпня 2017 року на 
приєднання багатосекційного житлового комплексу (2-га черга 
будівництва) до централізованої системи водопостачання і 
водовідведення м. Одеси, за умов погодження з відповідними 
землекористувачами та землевласниками;  

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

 

 

 

Голова виконкому                                                              Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому                                        О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                    РІШЕННЯ № 354         від 26.10.2017 р.  
с. Крижанівка 

 

Про погодження схеми розміщення групи 

тимчасових споруд за заявою гр.  
Юзбашян Карена Грачиковича 

 

Розглянувши заяву гр. Юзбашян Карена Грачиковича від 25 жовтня 2017 року про 
погодження схеми розміщення групи тимчасових споруд, для провадження 
підприємницької діяльності за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Академіка Заболотного, 32, (земельна ділянка, кадастровий номер – 

5122783200:01:002:1080) 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 гр. Юзбашян Карену Грачиковичу схему розміщення  групи тимчасових споруд 
загальною площею 60 кв.м., для провадження підприємницької діяльності  за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Академіка Заболотного 32, 
(земельна ділянка, кадастровий номер – 5122783200:01:002:1080); 

2. Зобов’язати гр. Юзбашян Карена Грачиковича 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 № 355         від 26.10.2017 р.  
с. Крижанівка 

 

Про погодження схеми розміщення групи 

тимчасових споруд за заявою гр.  
Юзбашян Карена Грачиковича 

 

Розглянувши заяву гр. Юзбашян Карена Грачиковича від 25 жовтня 2017 року про 
погодження схеми розміщення групи тимчасових споруд, для провадження 
підприємницької діяльності за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 
Крижанівка, вул. Академіка Заболотного, 32, (земельна ділянка, кадастровий номер – 

5122783200:01:002:1080) 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 гр. Юзбашян Карену Грачиковичу схему розміщення  групи тимчасових споруд 
загальною площею 150 кв.м., для провадження підприємницької діяльності  за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Академіка Заболотного 32, 
(земельна ділянка, кадастровий номер – 5122783200:01:002:1080); 

2. Зобов’язати гр. Юзбашян Карена Грачиковича 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 №356 від 26.10.2017 року                          

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження схеми розміщення  
Тимчасової споруди  
 

Розглянувши заяву Конишевої Ю.В. від 25.10.2017 року про погодження схеми 
розміщення тимчасової споруди, 30 м.кв. для провадження підприємницької діяльності  за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Заболотного, кут вул. 
Степова  , 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 Конишевій Ю.В. схему розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності  за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ. Ліски 
вул. Заболотного кут вул. Степова; 

2. Зобов’язати Конишеву Ю.В. 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 № 357 від 26.10.2017 р.                                    
 

Про надання адреси будинку за заявою гр. Балашова Олександра 
Юрійовича 

 

Розглянувши заяву гр. Балашова Олександра Юрійовича про присвоєння 
адреси житловому будинку (загальна площа – 62,9 м.кв.; житлова площа – 24,2 

м.кв.), ½ якого належала померлому гр. Балашову Юрію Павловичу, щодо 
спадкового майна якого відкрита спадкова справа, 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 – 62,9 м.кв.; житлова 
площа – 24,2 м.кв.), ½ якого належала померлому гр. Балашову Юрію 
Павловичу: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Радісна, 
буд. 2; 
 

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 №358 від 26.10.2017 р.  
  

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволів на розміщення   
зовнішньої реклами ТОВ «Мега Боард» 

 

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 «Мега Боард» на розміщення засобів зовнішньої реклами, 
(стаціонарний щит 3000х12000х3000) за адресами: Одеська область, Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул. Марсельська / вул. Семена Палія, 25 А біля АЗС; Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Південна дорога, 5а біля АЗС;  

2. Зобов’язати ТОВ «Мега Боард» 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 

 

 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

26 жовтня  2017 року                                                                                № 359 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 

 вул. Ліненка від вул.Южна до вул.Заболотного 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.Ліненка від вул.Южна до вул.Заболотного с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області загальною кошторисною вартістю 153,409 
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 №360  від  26.10.2017 

 

Про відмову у наданні адреси житловому будинку за заявою гр. 
Шуляк Елли Володимирівни 

 

Розглянувши заяву гр. Шуляк Елли Володимирівни про присвоєння 
адреси закінченому будівництвом житловому будинку, який розташовується 
на земельній ділянці (кадастровий номер: 5122783200:01:002:1121), Одеська 
область, Лиманський район, сщ. Ліски, вул. Лугова, 18 А, встановлено, що має 
місце невідповідність поданих документів один одному.  

А саме – надано копію договору купівлі-продажу земельної ділянки 
від 10 жовтня 2017 року, у пункті 6 якого вказано, що земельна ділянка 
(кадастровий номер: 5122783200:01:002:1121) вільна від забудови, а будь-які 
будівлі та споруди на ній відсутні – будівництво не розпочиналось. Однак у 
технічному паспорті виготовленому станом на 04 серпня 2017 року, вказано 
житловий будинок, загальною площею 258,3 м.кв., житловою площею 79,4 
м.кв., роком побудови якого вказано – 2016 рік.  

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. Шуляк Е.В. у наданні адреси закінченому будівництвом 
житловому будинку розташованому на земельній ділянці (кадастровий номер: 
5122783200:01:002:1121); 

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 
 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

26 жовтня  2017 року                                                                                № 361 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 

 вул. Гагаріна 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. Гагаріна с. Крижанівка Лиманського району Одеської 
області загальною кошторисною вартістю 187,568 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 


