
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 151 від 31 липня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення 

тимчасової споруди для провадження  
підприємницької діяльності на території  
Крижанівської сільської ради  
 

 

Розглянувши заяву ФОП Ратушна-Конюхової І.А. від 11.07.2019 року про 
погодження місця розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності на території с. Крижанівка Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області, керуючись ст. 28 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», Правилами розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, враховуючи 
висновок відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити ФОП Ратушна-Конюховій І.А. місце розміщення тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності на перехресті вул. 
Дніпропетровська дорога та вул. Садова в с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області, строком на один рік. 

2. Зобов’язати ФОП Ратушна-Конюхову І.А. звернутися до відділу 
містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 
ради для оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ФОП Ратушна-Конюхову І. А. забезпечити належне утримання 
прилеглої до тимчасової споруди території, підтримувати належний 
експлуатаційний стан тимчасової споруди, відповідного технологічного 
обладнання, що використовується разом з тимчасовою спорудою, суворо 

виконувати вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської 
ради та Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 



підприємницької діяльності на території населених пунктів Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 
Крижанівської громади рекомендувати ФОП Ратушна-Конюховій І. А. 
встановити біля тимчасової споруди обладнання з відеоспостереження.  

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

 
 

 

 

  Заступник сільського голови 

 з питань діяльності виконавчих 

 органів сільської ради                        /підпис/         О.М. Мельник    
 

Керуюча справами виконкому              /підпис/                   О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 
від 31.07.2019 № 151 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 
 

 

 

  Заступник сільського голови 

 з питань діяльності виконавчих 

 органів сільської ради                        /підпис/         О.М. Мельник    
 

 Керуюча справами виконкому           /підпис/                                       О.В. Антоненко 

 
 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 152 від 31 липня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення 

тимчасової споруди для провадження  
підприємницької діяльності на території  
Крижанівської сільської ради  
 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «АІС ЧОРНОМОР ТРЕЙД» Талісманова 
Г.А. від 05.07.2019 року про погодження місця розміщення тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності на території сщ. Ліски 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, керуючись 
ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону 
України «Про благоустрій населених пунктів», Правилами розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 
населених пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області, враховуючи висновок відділу містобудування та архітектури виконавчого 
комітету Крижанівської сільської ради, виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити ТОВ «АІС ЧОРНОМОР ТРЕЙД» місце розміщення тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності на розі вул. Ак. 
Заболотного та вул. Одеська в сщ. Ліски Лиманського району Одеської області 
(біля будівлі за № 25), строком на один рік. 

2. Зобов’язати ТОВ «АІС ЧОРНОМОР ТРЕЙД» звернутися до відділу 
містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 
ради для оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ТОВ «АІС ЧОРНОМОР ТРЕЙД» забезпечити належне утримання 
прилеглої до тимчасової споруди території, підтримувати належний 
експлуатаційний стан тимчасової споруди, відповідного технологічного 
обладнання, що використовується разом з тимчасовою спорудою, суворо 



виконувати вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської 
ради та Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території населених пунктів Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 
Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «АІС ЧОРНОМОР ТРЕЙД» 
встановити біля тимчасової споруди обладнання з відеоспостереження.  

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

 
 

 

  Заступник сільського голови 

 з питань діяльності виконавчих 

 органів сільської ради                            /підпис/     О.М. Мельник    
 

Керуюча справами виконкому              /підпис/    О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 

до витягу із рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 
від 31.07.2019 № 152 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 
 

   

  Заступник сільського голови 

 з питань діяльності виконавчих 

 органів сільської ради                     /підпис/            О.М. Мельник    
 

Керуюча справами виконкому        /підпис/          О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 153 від 31липня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення 

тимчасової споруди для провадження  
підприємницької діяльності на території  
Крижанівської сільської ради  
 

 

Розглянувши заяву ФОП Богашова К.М. від 09.07.2019 року про 
погодження місця розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності на території сщ. Ліски Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області, керуючись ст. 28 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», Правилами розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території населених пунктів Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області, враховуючи висновок 
відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 
сільської ради, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 
1. Погодити ФОП Богашову К.М. місце розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності на перехресті вул. Миколаївська та 
вул. Паустовського в сщ. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області, строком на один рік. 

2. Зобов’язати ФОП Богашова К.М. звернутися до відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 
оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ФОП Богашова К.М. забезпечити належне утримання прилеглої до 
тимчасової споруди території, підтримувати належний експлуатаційний стан 
тимчасової споруди, відповідного технологічного обладнання, що 
використовується разом з тимчасовою спорудою, суворо виконувати вимоги 
Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 



на території населених пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 
Крижанівської громади рекомендувати ФОП Богашову К.М. встановити біля 
тимчасової споруди обладнання з відеоспостереження.  

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

 
 

 

 

  Заступник сільського голови 

 з питань діяльності виконавчих 

 органів сільської ради                             /підпис/     О.М. Мельник    
 

Керуюча справами виконкому               /підпис/            О.В. Антоненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Додаток 

до витягу із рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 
від 31.07.2019 № 153 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 
 

 

 

  Заступник сільського голови 

 з питань діяльності виконавчих 

 органів сільської ради                          /підпис/               О.М. Мельник    
 

Керуюча справами виконкому                           О.В. Антоненко 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                  РІШЕННЯ №154 від 31.07.2019 року 

 

Про погодження проекту будівництва зовнішньої мережі господарсько-

побутової каналізації Рекреаційного комплексу «ТАРТУС», розташованого за 
адресою: Одеська обл., Лиманський район, землі Крижанівської сільської ради  
 

Розглянувши заяву ТОВ «ТАРТУС» №02-11/603 від 31.07.2019 р. щодо 
погодження проекту будівництва зовнішньої мережі господарсько-побутової 
каналізації Рекреаційного комплексу «ТАРТУС», (№ проекту: 18.18-НК), керуючись 
ст. ст. 31, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Погодити проект будівництва зовнішньої мережі господарсько-побутової 
каналізації Рекреаційного комплексу «ТАРТУС», розташованого за адресою: 
Одеська обл., Лиманський район, землі Крижанівської сільської ради  (№ 
проекту: 18.18-НК), в межах населених пунктів с. Крижанівка та сщ. Ліски, за 
умови підключення приватних будинків мешканців с. Крижанівка до 
центрального самопливного колектору на умовах визначених в угоді на 
приєднання, яку буде укладено між сторонами за взаємною домовленістю. 

2. Погодити будівництво зовнішньої мережі господарсько-побутової каналізації 
Рекреаційного комплексу «ТАРТУС», розташованого за адресою: Одеська обл., 
Лиманський район, землі Крижанівської сільської ради  (№ проекту: 18.18-НК), 
в межах населених пунктів с. Крижанівка та сщ. Ліски, за умови погодження з 
усіма зацікавленими землекористувачами та у відповідності до державно-

будівельних норм. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М. 
 

Заступник голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради                            /підпис/                             О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                /підпис/                              О.В. Антоненко 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

 РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

 

     «31» липня 2019 року                                                                                       № 155 

 

Про надання адресної матеріальної допомоги 

 

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

рішенням № 814-VII від 22.12.2018 року, зі змінами рішенням № 864-УІІ від 15.02.2019 
року про затвердження Кошторису витрат Програми «Милосердя в дії» Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік, керуючись ст. 34, 52 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради   
 

ВИРІШИВ : 
 

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

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

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

 

 

Заступник голови  
з питань діяльності виконавчих органів       /підпис/                      О.М.Мельник                          
 

Керуюча справами виконкому                /підпис/                    О.В. Антоненко  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток № 1 

До  рішення виконкому №  155 від 31 липня 2019 року 

 

№ 
з/п 

Прізвіще, ім'я, по батькові Адреса 

Сума 
соц.допо

моги, 
грн. 

Напрям 

1 Багріна Людмила Іванівна с.Крижанівка вул.Ярошевської,23 500,00 

на лікування 
психічнохворих 
жителів 

2 Семенюк  Людмила Іванівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,15 500,00 

на лікування 
психічнохворих 
жителів 

3 Стеблівська  Тетяна Семенівна с.Крижанівка вул.Ювілейна, 35 500,00 

на лікування 
психічнохворих 
жителів 

4 Лутович Наталія Вікторівна с.Ліски вул.Касьяненка,11 500,00 

на лікування 
психічнохворих 
жителів 

5 Лутович Наталія Вікторівна с.Ліски вул.Касьяненка,11 500,00 

на лікування 
психічнохворих 
жителів 

6 Арпалі Галина Михайлівна с.Ліски Шкільна, 1а 1 000,00 на оздоровлення 

7 Бадігон  
Ольга 
Володимирівна с.Крижанівка Проценко, 66 1 000,00 

на оздоровлення 

8 Шевченко Римма Григорівна с.Ліски Новоселів, 7 1 000,00 на оздоровлення 

9 Білоконь Ніна Іванівна с.Крижанівка Гагаріна, 12 1 000,00 
на оздоровлення 

10 Велкова Олена Анісіївна с.Крижанівка Морська, 27 1 000,00 на оздоровлення 

11 Волощук Ганна Карпівна с.Крижанівка Ярошевської, 17 1 000,00 на оздоровлення 

12 Шкурат  Зінаїда Максимівна с.Крижанівка Проценко, 48 1 000,00 на оздоровлення 

13 Крамаренко Леонід Данилович с.Крижанівка Ювілейна, 5 1 000,00 на оздоровлення 

14 Кушнір Петро Григорович с.Крижанівка Атаманюка, 4 1 000,00 
на оздоровлення 

15 Шепель Валентина Кирилівна с.Крижанівка Безкоровайного, 9 1 000,00 на оздоровлення 



16 Павловська 

Галина 
Олександрівна с.Ліски Добровольського, 11 1 000,00 

на оздоровлення 

17 Проценко Олена Павлівна с.Крижанівка Приморська, 15 1 000,00 на оздоровлення 

18 Сахнова 

Валентина 
Григорівна с.Крижанівка Проценко,31 1 000,00 

на оздоровлення 

19 Ханенко 

Олександр 
Андрійович с.Крижанівка Осипова, 18 1 000,00 

на оздоровлення 

20 Філенкова Галина Григорівна с.Крижанівка Центральна, 22 1 000,00 на оздоровлення 

21 Шевченко Римма Григорівна с.Ліски Новоселів, 7 1 000,00 до ювілею 

22 Махова  Євгенія Іванівна с.Крижанівка Сонячна, 66 2 000,00 до ювілею 

23 Лященко Аліна Олександрівна с.Ліски Будівельна,29 2 000,00 

на народження 
дитини 

24 Кандіболоцький 

Сергій 
Володимирович с.Крижанівка Сонячна, 52 2 000,00 

на народження 
дитини 

25 Єргєєва  Анна Ігорівна с.Крижанівка Сонячна, 54 2 000,00 

на народження 
дитини 

26 Назаренко Тетяна Іванівна с.Крижанівка 

Бочарова Ген.,56 
кв.140 2 000,00 

на народження 
дитини 

27 Урсул 

Магдалина 
Русланівна с.Крижанівка 

Бочарова Ген.,44а 
кв.92 2 000,00 

на народження 
дитини 

28 Мазуркевич  
Олександр 
Сергійович с.Крижанівка Проценко,8 2 000,00 

на народження 
дитини 

29 Астахова Тетяна Дмитрівна с. Крижанівка вул. Рибача,26 500,00 тяжке мат.стан. 

30 Долгачова Олена Анатоліївна с. Крижанівка Гонтаренко, 8 500,00 на лікування 

31 

Коваленко  Ігор Леонідович 

с. Ліски 

пров.Джерельний,2 1 000,00 

на лікування 

32 Маркус Юрій Пилипович с. Ліски Вишнева,50 1 000,00 на лікування 

33 Соколова Євгенія Василівна с.Крижанівка вул.Атаманюка,26 1 000,00 на лікування 

34 Калініна  Надія Тимофіївна с. Крижанівка Осипова, 16 1 000,00 на лікування 

35 Герасименко Тамара Іллівна с.Крижанівка вул.Центральна,31а 500,00 на лікування 



36 Гончаренко Зоя Леонідівна с.Крижанівка Ярошевської, 37 500,00 на лікування 

37 Щеглова Оксана Віталіївна с.Крижанівка вул.Морська,42а 1 000,00 на лікування 

38 Разкола Валентин Кузьмич с.Крижанівка Центральна,37 1 000,00 на лікування 

39 Кандиболоцький 

Володимир 
Михайлович с.Крижанівка Набережна,25 500,00 на лікування 

40 Бичкова 

Парасковія 
Олександрівна с.Крижанівка Центральна,51 500,00 на лікування 

41 Гончарук 

Анатолій 
Миколайович с. Ліски 

Одеська,37 
1 000,00 тяжке мат.стан. 

42 Верещагіна Олександра Іванівна с. Крижанівка вул. Ярошевської, 44 1 000,00 тяжке мат.стан. 

 

Керуюча справами виконкому                        /підпис/                                                       О.В. Антоненко  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

 

      РІШЕННЯ   
31 липня  2019 року                                                                                  № 156 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Будівництво 
(на землях загального користування ) мережі водовідведення по 
вул.Безкоровайного в 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, та на підставі позитивного  Експертного звіту 
державної експертизи проектно-кошторисної документації «Будівництво (на землях 
загального користування ) мережі водовідведення по вул.Безкоровайного в 
с.Крижанівка Лиманського району Одеської області», керуючись  ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської 
ради    

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Будівництво (на землях загального 
користування ) мережі водовідведення по вул.Безкоровайного в с.Крижанівка 
Лиманського району Одеської області» загальною кошторисною вартістю будівництва 
1 432,00 тис. грн. 
2. Дозволити сільському голові укласти договори з підрядними організаціями на 
виконання будівельних робіт з відповідного капітального ремонту та здійснити 
передплату у розмірі 30% від суми договору.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 
 

 

Заступник голови з питань  
діяльності виконавчих органів        /підпис/                                      О.М. Мельник 

 

Керуюча справами                         /підпис/                                        О.В. Антоненко 

 

 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   
31 липня  2019 року                                                                                № 157  

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 
Ветеранів від вул. Бескоровайного до вул. Набережна                                            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 
асфальтобетонного покриття вулиці Ветеранів від вул. Бескоровайного до вул. 
Набережна с.Крижанівка Лиманського району Одеської області» загальною 
кошторисною вартістю 1 352, 92 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. 
 

 

 

Заступник голови з питань  
діяльності виконавчих органів            /підпис/                                  О.М. Мельник 

 

Керуюча справами                             /підпис/                                    О.В. Антоненко 

 

 

 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   
31 липня  2019 року                                                                                № 158  

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття  
 вул. Бескоровайного від пров.Шкільний до вул.Ветеранів                                            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 
асфальтобетонного покриття вул. Бескоровайного від пров.Шкільний до вул.Ветеранів 
с.Крижанівка Лиманського району Одеської області» загальною кошторисною 
вартістю 577, 675 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. 
 

 

 

Заступник голови з питань  
діяльності виконавчих органів            /підпис/                                  О.М. Мельник 

 

Керуюча справами                               /підпис/                                  О.В. Антоненко 

 

 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 159 від 31 липня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  
підприємницької діяльності на території  
Крижанівської сільської ради  
 

 

Розглянувши заяву ФОП Васіченко Л.В. від 26.06.2019 року про 
подовження терміну розміщення тимчасової споруди для провадження 
підприємницької діяльності з реалізації роздрібної торгівлі товарами 
повсякденного попиту на території с. Крижанівка Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області, керуючись ст. 28 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», Правилами розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території населених пунктів Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області, враховуючи висновок 
відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 
сільської ради та раніше оформлений паспорт прив’язки тимчасової споруди 
виданий відділом містобудування та архітектури Лиманської районної державної 
адміністрації від 26.11.2014 № 10/К/26-11-13/65, виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 
6. Подовжити ФОП Васіченко Л.В. термін розміщення  тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності на території с. Крижанівка 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області по вул. 
Паустовського, 31а , строком на один рік. 

7. Зобов’язати ФОП Васіченко Л.В. звернутися до відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 
оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

8. Зобов’язати ФОП Васіченко Л.В. забезпечити належне утримання прилеглої до 
тимчасової споруди території, підтримувати належний експлуатаційний стан 
тимчасової споруди, відповідного технологічного обладнання, що 
використовується разом з тимчасовою спорудою, суворо виконувати вимоги 



Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
на території населених пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області. 

9. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 
Крижанівської громади рекомендувати ФОП Васіченко Л.В. встановити біля 
тимчасової споруди обладнання з відеоспостереження.  

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

 
 

   

 

 

  Заступник сільського голови 

 з питань діяльності виконавчих 

 органів сільської ради                           /підпис/      О.М. Мельник    
 

Керуюча справами виконкому               /підпис/   О.В. Антоненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до витягу із рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 
від 31.07.2019 № 159 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 
 

 

 

  Заступник сільського голови 

 з питань діяльності виконавчих 

 органів сільської ради                 /підпис/               О.М. Мельник    
 

Керуюча справами виконкому         /підпис/         О.В. Антоненко 

 

 

 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 160 

с. Крижанівка                                                                     «31» липня 2019 року  

Про визначення виконавця  послуг з вивезення побутових відходів на території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

 «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про 
відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», №1070 «Про 
затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р. №1173 «Питання надання послуг з 
вивезення побутових відходів», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради, 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Протокол засідання конкурсної комісії щодо визначення 

виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області від 26.07.2019 року № 1 (Додається). 

2. Визначити комунальне підприємство «Надія» виконавцем послуг з 

вивезення побутових відходів на території Крижанівської сільської Лиманського 

району Одеської області строком на один рік, про що укласти договір щодо надання 

послуг з вивезення побутових відходів на території Крижанівської сільської ради. 

3. Визначити, що строк, на який укладається договір щодо надання послуг з 
вивезення побутових відходів на території Крижанівської сільської ради з переможцем 

конкурсу, у відповідності із пунктом 30 Постанови Кабінету Міністрів України від 

16.11.2011 року № 1173 повинен становити один рік. Виконавчому комітету 

Крижанівської сільської ради за 30 календарних днів до припинення договору, 
організувати новий конкурс. 

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів Мельника О.М. 

  Заступник сільського голови 

 з питань діяльності виконавчих 

 органів сільської ради                 /підпис/               О.М. Мельник    
 

Керуюча справами виконкому         /підпис/         О.В. Антоненко 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №161 від 31.07.2019 року 

 

Про відмову у погодженні проекту підключення до  мереж водопостачання  
 

Розглянувши заяву Воловець Н. щодо погодження проекту підключення до  
мереж водопостачання житлового будинку, розташованого за адресою Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Приморська, 4А, керуючись ст. 30 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Відмовити у погодженні проекту підключення до мереж водопостачання 
житлового будинку, розташованого за адресою Одеська область, Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул. Приморська, 4А, у зв’язку з тим, що точка підключення 
до мереж водопостачання знаходиться на землях іншого землекористувача, 
погодження на підключення з яким відсутнє; 

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

 

 

Голова виконкому                 /підпис/                                             Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому     /підпис/                                   О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ № 162 від 31.07.2018 р.                                          
 

Про резервування адреси за будівництвом житловому комплексу на 
території с. Крижанівка за заявою ОК ЖБК «Материк Комфорт»  

 

Розглянувши заяву голови Кооперативу ОК ЖБК «Материк Комфорт»  Бароєва 
Ф.С., про резервування адреси будівництва житлового комплексу на території с. 
Крижанівка на земельній ділянці (5122783200:01:002:2093), керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Зарезервувати за будівництвом житлового комплексу на території с. 
Крижанівка на земельній ділянці (5122783200:01:002:2093) адресиу:  

- Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Сахарова 
академіка, 11 

 

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

 

Голова виконкому            /підпис/                                         Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому    /підпис/                         О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №163 від 31.07.2019 року 

 

Про надання дозволу на благоустрій земельної ділянки 

Розглянувши заяву від голови ОК «ЖБК «Материк Комфорт» щодо надання 
дозволу на благоустрій території шляхом встановлення огорожі земельної ділянки 
кадастровий номер 5122783200:01:002:2093 та вивіз сміття, керуючись ст.ст. 33, 40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати ОК «ЖБК «Материк Комфорт» дозвіл на благоустрій території шляхом 
встановлення огорожі земельної ділянки кадастровий номер 
5122783200:01:002:2093 та вивіз сміття; 

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

 

 

Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради        /підпис/                                   О.М. Мельник  
 

Керуюча справами виконкому                 /підпис/                                   О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №164 від 31.07.2019 р.  
с. Крижанівка 

 

Про відмову у наданні матеріальної 
допомоги  
 

  Заслухавши інформацію голови головного спеціаліста з соціальних питань 
Крижанівської сільської ради Нагребецьку Н.С., розглянувши  заяви громадян  про 
надання матеріальної  допомоги, враховуючи висновок засідання комісії з питань 
надання матеріальної допомоги,  керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Відмовити  у наданні матеріальної допомоги 

- Столовник Юлії Олександрівні, у зв’язку з тим, що вона не має реєстрації на 
території Крижанівської сільської ради; 

- Татаріній Лідії Павлівні, у  зв’язку з тим що вона вже отримувала матеріальну 
допомогу у 2019 році, однак, відповідно до Програми «Милосердя в дії» матеріальна 
допомога надається 1 раз на рік; 

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

 

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради            /підпис/                             О.М. Мельник 

 

Керуюча справами виконкому                 /підпис/                                 О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                            

                         РІШЕННЯ №165                        від 31.07.2019 року 

 

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету №286 від 13.11.2018 «Про 
надання адреси житловому будинку за заявою Клименка П.П., представника за довіреністю 
ТОВ «БУДСМАРТ» 

 

У зв’язку з технічною опискою у рішенні виконавчого комітету №286 від 13.11.2018 

«Про надання адреси житловому будинку за заявою Клименка П.П., представника за 
довіреністю ТОВ «БУДСМАРТ», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в України», Положенням Про порядок присвоєння, зміни та анулювання 
адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради згідно рішення 
№704-VII від 25.09.2013, Виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету №286 від 13.11.2018 «Про надання 
адреси житловому будинку за заявою Клименка П.П., представника за довіреністю 
ТОВ «БУДСМАРТ» та викласти пункт 3 цього рішення у такій редакції: «Надати 
нежитловим приміщенням, що розташовуються у житловому будинку Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Генерала Бочарова, буд. 7А наступні  
адреси: Одеська область Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Генерала Бочарова, 
нежитлові приміщення – з №к1/1-к1/20, №к2/1-к2/41, №к3/1-к3/41, №к4/1-к4/35, №101, 
№102, №201, №301, №401, №402» 

 

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

 

 
Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради            /підпис/                             О.М. Мельник 

 

 

Керуюча справами виконкому               /підпис/                                   О.В. Антоненко 
 


