
 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

 РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

 

     «21» червня 2019 року                                                                                       № 131 

 

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. 
 

 

 

Сільський голова                     /підпис/                                        Н.Г.Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому        /підпис/                            О.В. 
Антоненко  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток № 1 

До  рішення виконкому №  131 від 21 червня 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 1 000,00 

на лікування 
психічнохворих 
жителів 

2 Семенюк  Людмила Іванівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,15 1 000,00 

на лікування 
психічнохворих 
жителів 

3 Стеблівська  Тетяна Семенівна с.Крижанівка вул.Ювілейна, 35 1 000,00 

на лікування 
психічнохворих 
жителів 

4 Лутович Наталія Вікторівна с.Ліски вул.Касьяненка,11 1 000,00 

на лікування 
психічнохворих 
жителів 

5 Лутович Наталія Вікторівна с.Ліски вул.Касьяненка,11 1 000,00 

на лікування 
психічнохворих 
жителів 

6 Мініцька  Яна Валеріївна с. Крижанівка вул. Миколаївська, 26а 10 000,00 на лікування 

7 Морозова Юлія Олександрівна с.Крижанівка вул.Гонтаренко,53 5 000,00 на лікування 

8 Іванова Іванна Леонідівна с.Крижанівка вул.Ярошевської,10 700,00 тяжке мат.стан. 

9 Разкола Галина Михайлівна с. Крижанівка Центральна, 37 500,00 на лікування 

10 Сокол 

Олександра 
Геннадіївна с. Мирне вул. Радісна, 1/3 1 000,00 на поховання 

11 Кириченко Віктор Іванович с.Ліски вул.Приморська,2 1 000,00 на лікування 

12 Кушнір Любов Степанівна с. Крижанівка Атаманюка, 4 500,00 на лікування 

13 Кулик Микола Григорович с.Ліски Зелена,5 500,00 на лікування 

14 Вінцковський Руслан Вікторович с.Крижанівка вул.Рибача,22 700,00 на лікування 

15 Силакова Олена Анатоліївна с.Крижанівка вул.Ярошевської,10 1 000,00 тяжке мат.стан. 



16 Бруненко Сергій Миколайович с.Крижанівка вул.Ювілейна,20 700,00 на лікування 

17 Камков Микола Леонідович с.Крижанівка вул.Приморська,1 1 000,00 на лікування 

18 Лазаренко Лілія Мерівна с.Ліски пров.Джерельний,15 500,00 на лікування 

19 Клюєва          Лідія Григорівна  с.Ліски вул.Добровольского,9 500,00 на лікування 

20 Шарапов 

Віталій 
Олександрович с. Крижанівка Ветеранів, 38 1 000,00 

на лікування 

21 Солошенко Станіслав Юрійович с. Крижанівка вул.Рибача,6А 2 000,00 

на народження 
дитини 

22 Продан Лілія Павлівна с. Крижанівка 

вул.Сах. академіка,3-

А,кв.285 2 000,00 

на народження 
дитини 

23 Авчиннікова Надія Никифорівна с.Крижанівка вул.Гагаріна,45 1 000,00 на оздоровлення 

24 Алімова Елєонора Василівна с.Крижанівка 

Ген.Бочарова,44а, 
кв.15 1 000,00 на оздоровлення 

25 Бичков  Станіслав Леонович с.Крижанівка вул.Центральна,51 1 000,00 на оздоровлення 

26 Бітунов Михайло Харитонович с.Ліски вул.Паустовського,21 1 000,00 на оздоровлення 

27 Герман  Віра Іванівна с.Крижанівка вул.Ярошевської,54 а 1 000,00 на оздоровлення 

28 Глущенко Іван Васильович с.Крижанівка вул.Набережна,34 1 000,00 на оздоровлення 

29 Дончула Ніна Нестерівна с.Крижанівка вул.Терешкової,25 1 000,00 на оздоровлення 

30 Житар Віктор Дмитрович с.Крижанівка пров.Шкільний,4 1 000,00 на оздоровлення 

31 Діброва Валентина Гаврилівна с.Крижанівка вул.Ярошевської,4 1 000,00 на оздоровлення 

32 Кислицина Раїса Прокофьевна с.Крижанівка вул.Ярошевської,55 1 000,00 на оздоровлення 

33 Кнуренко  Микола Миколайович с.Крижанівка вул.Морська,11а 1 000,00 на оздоровлення 

34 Коваленко Ольга Сильвестрівна с.Крижанівка вул.Осіпова, 17а 1 000,00 на оздоровлення 

35 Красовська  Адела Яківна с.Крижанівка вул.Набережна,15 1 000,00 на оздоровлення 



36 Кривошей Надія Павлівна с.Крижанівка вул.Гагаріна,11 1 000,00 на оздоровлення 

37 Матвеюк  Надія Гаврилівна с.Ліски вул.Садова,12 1 000,00 на оздоровлення 

38 Нінова Марія Петрівна с.Крижанівка 

вул.Марсельська,буд.3
5 кв.465 1 000,00 на оздоровлення 

39 Нечитайло Павло Дмитрович с.Крижанівка вул.Проценко,29 1 000,00 на оздоровлення 

40 Попова Лариса Вікторівна с.Крижанівка вул.Сонячна,21 1 000,00 на оздоровлення 

41 Саєнко Василь Наумович с.Крижанівка вул.Проценко,64а 1 000,00 на оздоровлення 

42 Тякова Віра Григорівна с.Ліски вул.Зелена,8 1 000,00 на оздоровлення 

43 Федоркан Наталія Фадіївна с.Крижанівка вул.Проценко,19 1 000,00 на оздоровлення 

44 Гордейчук Лідія Іванівна с.Крижанівка вул.Терешкової,21 1 000,00 на оздоровлення 

45 Ходак 

Олександра 
Степанівна с.Крижанівка вул.Терешкової,17 1 000,00 на оздоровлення 

46 Шостак Катерина Павлівна с.Крижанівка вул.Бескоровайнова,42 1 000,00 на оздоровлення 

47 Алімова Елєонора Василівна с.Крижанівка 

Ген.Бочарова,44а, 
кв.15 1 000,00 до ювілею 

48 Бичков  Станіслав Леонович с.Крижанівка вул.Центральна,51 1 000,00 до ювілею 

49 Кислицина Раїса Прокофьевна с.Крижанівка вул.Ярошевської,55 2 000,00 до ювілею 

50 Нінова Марія Петрівна с.Крижанівка 

вул.Марсельська,буд.3
5 кв.465 2 000,00 до ювілею 

51 Попова Лариса Вікторівна с.Крижанівка вул.Сонячна,21 1 000,00 до ювілею 

52 Тякова Віра Григорівна с.Ліски вул.Зелена,8 1 000,00 до ювілею 

53 Ходак 

Олександра 
Степанівна с.Крижанівка вул.Терешкової,17 1 000,00 до ювілею 

 

Керуюча справами виконкому                     /підпис/                                                          О.В. 
Антоненко  
 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 132 від 21 червня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про розроблення схеми велосипедного 

руху на території Крижанівської сільської ради 

 

 

Взявши до уваги  всесвітній досвід організації велосипедного руху, 
з метою покращення транспортної інфраструктури та забезпечення 
безпеки дорожнього руху в населених пунктах Крижанівської сільської 
ради, створення умов для використання екологічного транспорту  та 
популяризації здорового способу життя, враховуючи рекомендаціями 
начальника відділу містобудування архітектури Каплінського В.Ю., 
керуючись положеннями Законів України «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про дорожній рух», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Вижити заходи щодо розроблення схеми велосипедного руху на 
території Крижанівської сільської ради. 

2. Відділу містобудування та архітектури надати рекомендації щодо 
розробки та впровадження схеми велосипедного руху.  

3. Відділу аналітики, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю провести заходи щодо громадського обговорення 
схеми велосипедного руху на території Крижанівської сільської ради 

шляхом опитування на офіційному сайті Крижанівської сільської ради. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської 
ради Мельника О.М.    
 

Сільський голова                    /підпис/                                         Н.Г.Крупиця 

 



Керуюча справами виконкому     /підпис/                   О.В. Антоненко  
 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

                                              РІШЕННЯ №133              від 21.06.2019 року 

Про проведення конкурсу на визначення 

виконавця послуги з вивезення побутових 
відходів на території Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області 
 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 
10.12.2008 р. № 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», з метою 
впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з 
побутовими відходами на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Провести конкурс на визначення виконавця послуги з вивезення 
побутових відходів на території Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області та визначити дату його проведення 26.07.2019 року. 

2. Під час проведення конкурсу керуватися рішенням сесії № 855-VII 

від 22.12.2018 року та іншими нормативно-правовими актами України. 
3. Відділу аналітики, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 
забезпечити висвітлення конкурсу з визначення виконавця  послуг з вивезення 
побутових відходів на території Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області у засобах масової інформації та на офіційному сайті Крижанівської 
сільської ради 

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

 

Голова виконкому                          /підпис/                                      Н.Г. Крупиця 



Керуюча справами                           /підпис/                                О.В. Антоненко 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №134 від 21.06.2019 року              

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу, за заявою гр. Марущенко Любові Вікторівни та гр. Марущенко Ірини 
Володимирівни 

 

Розглянувши заяву гр. Марущенко Любові Вікторівни та гр. Марущенко Ірини 
Володимирівни, про присвоєння адреси земельній ділянці (0,0446 га), та земельній 
ділянці (0,0446 га) які утворились в результаті поділу земельної ділянки, що 
розташовується за адресою: Одеська область,  Лиманський район, c/рада 
Крижанівська, Рекреаційний комплекс, вул. Паркова, 144  (кадастровий 
номер - 5122783200:01:002:1353), яка належить на праві приватної спільної 
часткової власності гр. Марущенко Любові Вікторівни та гр. Марущенко Ірині 
Володимирівни, відповідно договору витягу з державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.02.2018 року, індексний 
номер 115558794, 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, 0446 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1353) яка 
належить гр. Марущенко Любові Вікторівни та гр. Марущенко Ірині 
Володимирівни, відповідно договору витягу з державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.02.2018 року індексний номер 
115558794– Одеська область,  Лиманський район, с/рада Крижанівська, 
Рекреаційний комплекс, вул. Паркова, 144; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0, 0446 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:1353) яка 
належить гр. Марущенко Любові Вікторівни та гр. Марущенко Ірині 
Володимирівни, відповідно договору витягу з державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 27.02.2018 року індексний номер 



115558794– Одеська область,  Лиманський район, с/рада Крижанівська, 
Рекреаційний комплекс, вул. Паркова, 144/1; 

3. 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 №135 від    21.06.2019 року   

Про присвоєння адреси земельній ділянці, за заявою представника за 
довіреністю Клєва Ахмеда Ахмедовича  

 

Розглянувши заяву гр. Клєва Ахмеда Ахмедовича, представника за 
довіреністю гр. Тараненко Нелі Володимирівни, про присвоєння адреси земельній 
ділянці  0,0707 га (кадастровий номер 5122783200:02:001:0126), яка належить 
Тараненко Нелі Володимирівні відповідно державного акту на право власності на 
земельну ділянку серія ОД №087317, виданого 15 червня 2004 року,  керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про 
порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року 
рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу земельній ділянці 0,0707 га (кадастровий номер 
5122783200:02:001:0126), яка належить Тараненко Нелі Володимирівні відповідно 
державного акту на право власності на земельну ділянку серія ОД №087317, 
виданого 15 червня 2004 року – Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 
вул. Гонтаренко, 60; 

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 

 

 

 

 

 

 



                                           
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   
21 червня  2019 року                                                                                №136  

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 
«Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці 
Лугова від вул. Марсельска до вул. Заболотного с. Ліски  
Лиманського району Одеської області» 

 

Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення 
їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України» №560 від 11.05.2011 року, на підставі 
позитивного  Експертного звіту державної експертизи проекту будівництва, 
керуючись  ст.. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Крижанівської сільської ради    

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт 
дорожнього покриття вулиці Лугова від вул. Марсельска до вул. Заболотного 
с.Ліски Лиманського району Одеської області» загальною кошторисною 
вартістю 1249, 369 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                           /підпис/                                       Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                     /підпис/                                            О.В. Антоненко 
 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                                     РІШЕННЯ №137  від 21.06.2019 року              

 

Про надання адреси земельній ділянці, за заявою гр. Жардан 
Іван Аксентійович 

 

Розглянувши заяву гр. Жардан Івана Аксентійовича, про присвоєння 
адреси земельній ділянці (0,153 га), яка відповідно державного акту на право 
власності на землю IV-ОД № 019882 від 16 лютого 1999 року належить 
заявнику, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання 
адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», 
зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії 
Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу земельній ділянці (0,153 га), яка відповідно державного 
акту на право власності на землю IV-ОД № 019882 від 16 лютого 1999 року 
належить гр. Жардан Івану Аксентійовичу – Одеська область, Лиманський 
район,  с.Крижанівка, вул. Морська, 47; 

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 

                                                   

                                                     ВИТЯГ З РІШЕННЯ №138  від 21.06.2019 року               

 
Про надання адреси, за заявою гр. Осіпова М.І. 
 

Розглянувши заяву гр. Осіпова М.І. про присвоєння адреси житловому 
будинку, який складається з прибудови літ. «А-1» прим. 1-1 житлова площею 18,1 
кв.м., прибудови літ. «А-1» 1-2 кухні – 4,9 кв.м., прибудови літ. «а-2», 1-3 санвузол 
4,2 кв.м. та з господарських будівель та споруд:літ «Е» душ, літ. «Ж» туалет, частини 
відмостки та частини огорожі, розташованих на земельній ділянці площею 0,0409 га, 
що складає одиницю, який належить заявнику відповідно до рішення 
Комінтернівського районного суду Одеської області від 24.01.2013 року за справою 
№2-275/11. Приймаючи до уваги висновк №18-06/19 щодо технічної можливості 
виділу частки з об’єкта нерухомого майна, в самостійну одиницю, 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, який складається з прибудови літ. «А-

1» прим. 1-1 житлова площею 18,1 кв.м., прибудови літ. «А-1» 1-2 кухні – 4,9 кв.м., 
прибудови літ. «а-2», 1-3 санвузол 4,2 кв.м. та з господарських будівель та споруд:літ 
«Е» душ, літ. «Ж» туалет, частини відмостки та частини огорожі, який належить 
Осіпову М.І., відповідно до рішення Комінтернівського районного суду Одеської 
області від 24.01.2013 року за справою №2-275/11 – Одеська область,  Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул.Сонячна, №38 

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

 

Сільський голова                   /підпис/                                               Н.Г. Крупиця  
 

Керуюча справами виконкому    /підпис/                                       О.В. Антоненко 

 
 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №139 від 21.06.2019 року    

           

Про надання адреси земельній ділянці, за заявою гр. Должикової 
Олени Леонідівни 

 

Розглянувши заяву гр.Должикової Олени Леонідівни, про присвоєння 
адреси земельній ділянці (площа - 0,0719 га, кадастровий номер – 

5122783200:01:002:1200), яка належить заявниці на підставі договору 
дарування від 19.04.2012 року, посвідченого Заботкіною Т.Ю., приватним 
нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про 
порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна 
на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 
25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 
№704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати земельній ділянці (площа - 0,0719 га, кадастровий номер – 

5122783200:01:002:1200), яка належить гр.Должиковій Олені Леонідівні, 
адресу – Одеська область, Лиманський район,  сщ. Ліски, вул. Панченка, 4; 

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 №140 від 21.06.2019 року  

             

Про надання адреси земельній ділянці, за заявою гр. Сердюк С.І. 
 

Розглянувши заяву гр. Сердюк С.І., про присвоєння адреси земельній 
ділянці (0,2497 га), кадастровий номер – 5122783200:01:002:0306, яка 
належить заявниці відповідно державного акту  на право власності на земельну 
ділянку ЯА №841998 від 21 липня 2005 року, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу земельній ділянці (0,2497 га), кадастровий номер – 

5122783200:01:002:0306, яка належить заявниці відповідно державного акту  
на право власності на земельну ділянку ЯА №841998 від 21 липня 2005 року – 

Одеська область, Лиманський район,  сщ. Ліски, вул. Лазурна, 1; 
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 № 141 від 21.06.2019 р.                              
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №100 від 

21.05.2019 «Про надання адреси чотирьохсекційному 14-поверховому 
житловому будинку за заявою Поправка Д.Ю.» 

 

У зв’язку з допущенням технічної описки в рішенні виконавчого 
комітету №100 від 21.05.2019, з метою уникнення можливої колізії та 
маніпулювань, 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. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету №100 від 
21.05.2019 та викласти його в наступній редакції:  

«1. Надати адресу третій секції першої черги будівництва чотирьох 
секційного 14-поверхового житлового будинку (перша черга будівництва – 

секція 3), який розташовується на земельній ділянці (5122783200:02:001:2808) 
- Одеська область,  Лиманський район, село Крижанівка, вул. 
Марсельська, буд. 33/3».  

2. ТОВ «Будмарин» направити копію цього рішення для відома. 
3. 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 № 142 від   21.06.2019 р.                            
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №101 від 

21.05.2019 «Про надання адреси чотирьохсекційному 14-поверховому 
житловому будинку за заявою Поправка Д.Ю.» 

 

У зв’язку з допущенням технічної описки в рішенні виконавчого 
комітету №101 від 21.05.2019, з метою уникнення можливої колізії та 
маніпулювань, 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. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету №101 від 
21.05.2019 та викласти його в наступній редакції:  

«1. Надати адресу четвертій секції першої черги будівництва чотирьох 
секційного 14-поверхового житлового будинку (перша черга будівництва – 

секція 4), який розташовується на земельній ділянці (5122783200:02:001:2808) 
- Одеська область,  Лиманський район, село Крижанівка, вул. 
Марсельська, буд. 33/4».  

2. ТОВ «Будмарин» направити копію цього рішення для відома. 
3. 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  
КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ № 143 від 21.06.2019 р. 
с. Крижанівка 

 

Про затвердження схеми розміщення 
торгівельно-виставочного майданчика  
 

Розглянувши заяву ФО-П Денісенко О.В. від 20 червня 2019 року про погодження 
розміщення торгівельно-виставочного майданчика для провадження підприємницької діяльності з 
реалізації непродовольчої групи товарів (рослини та супутні товари)  площею  300 кв.м за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, Южна дорога (між вул.Бескорованойва та 
вул.Осипова),  виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити  фізичній особі – підприємцю Денісенко О.В. схему розміщення торгівельно – 

виставочного майданчика для провадження підприємницької діяльності  з реалізації 
непродовольчої групи товарів  (рослини та супутні товари) площею 300 кв.м за адресою: 
Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, Южна дорога (між вул.Бескоровайнова та 
вул.Осипова); 

2. Укласти договір майнового найму окремої індивідуально визначеної частини елементу 
благоустрою (покриття) строком на 5 місяців. 

3. Зобов’язати ФО-П Денісенко О.В.  дотримуватись «Правил благоустрою території 
Крижанівської сільської ради» затверджених рішенням Крижанівської сільської ради від 10 
лютого 2012р. №299-VI.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами, Антоненко О.В. 
Голова виконкому                        /підпис/                                                Н.Г. Крупиця 

 

 

       Керуюча справами                       /підпис/                                                 О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 ВИТЯГ З РІШЕННЯ № 144 від 21.06.2019 р.                              
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету «Про 
надання адреси новозбудованому десятисекційному, багатоквартирному 
житловому будинку за заявою ТОВ «Обслуговуюче підприємство «Новий 
квартал» №127 від 30.05.2019 року  

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Обслуговуюче підприємство 
«Новий квартал» О.С. Маковського, про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету «Про надання адреси новозбудованому 
десятисекційному, багатоквартирному житловому будинку за заявою ТОВ 
«Обслуговуюче підприємство «Новий квартал» №127 від 30.05.2019 року, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 
Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам 
нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, 
внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської 
сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Викласти назву рішення № 127 від 30.05.2019 року у наступній 
редакції: Про надання адреси новозбудованому дев’ятисекційному, 
багатоквартирному житловому будинку за заявою ТОВ «Обслуговуюче 
підприємство «Новий квартал»  

2. Викласти п. 1 рішення виконавчого комітету «Про надання адреси 
новозбудованому десятисекційному, багатоквартирному житловому будинку 
за заявою ТОВ «Обслуговуюче підприємство «Новий квартал» №127 від 
30.05.2019 року в наступній редакції: 

- Надати адресу новозбудованому дев’ятисекційному, 
багатоквартирному житловому будинку, який розташовується на земельній 
ділянці (5122783200:01:002:2094):  

- Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Сахарова 
академіка, 9, квартири з №1 по №417 

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 

 ВИТЯГ З РІШЕННЯ № 145 від 21.06.2019 року              

Про надання адреси нежитловій будівлі (контрольно-пропускний 
пункт) з огорожею (об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури) 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Крижанівські інженерні мережі» 
О.В. Волошина, про присвоєння адреси нежитловій будівлі (контрольно-

пропускний пункт) з огорожею (об’єкт інженерно-транспортної 
інфраструктури), що збудовані на земельній ділянці площею  0,4164 га, яка 
перебуває у користуванні ТОВ «Крижанівські інженерні мережі» на підставі 
укладеного з Крижанівською сільською радою договору оренди земельної 
ділянки від 23.02.2018 р., 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 нежитловій будівлі (контрольно-пропускний пункт) з 
огорожею (об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури), що збудовані на 
земельній ділянці площею  0,4164 га, яка перебуває у користуванні ТОВ 
«Крижанівські інженерні мережі» на підставі укладеного з Крижанівською 
сільською радою договору оренди земельної ділянки від 23.02.2018 р.– 

Одеська область, Лиманський район,  с. Крижанівка, вул. Бочарова, 66; 
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 № 146  від 11.06.2019 р.                                          
 

Про відмову у наданні адреси 

 

Розглянувши заяву гр. Сокольчук Г.С., про присвоєння адреси 
земельній ділянці, що належала померлій Сокольчук Евеліні Володимирівні, 
що підтверджується державним актом на право власності на землю І-ОД 
№029476, виданий 15 серпня 1997 року, та житловому будинку, який на ній 
розташовується, приймаючі до уваги відсутність у наданих документах 
технічного паспорту на житловий будинок, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Положенням «Про порядок присвоєння, 
зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території 
Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року 
рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                   

ВИРІШИВ: 
 

1.Відмовити Сокольчук Г.С. у наданні адреси житловому будинку та 
земельній ділянці, у зв’язку з поданням неповного пакету документів; 

 

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

 

 

Голова виконкому                     /підпис/                                 Н.Г. Крупиця 

 

 

 

Керуюча справами виконкому      /підпис/                           О.В. Антоненко 
 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №147 від 21.06.2019 року 

 

Про відмову у погодженні 
схеми прокладки кабельної 
каналізації  

 

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від ТОВ НВП «ТЕНЕТ» 
щодо погодження схеми прокладки кабельної каналізації по території сщ. 

Ліски, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Відмовити у погодженні схеми прокладки кабельної каналізації по 
території сщ. Ліски, у зв’язку з наданням схеми прокладки кабельної 
каналізації, яка містить неповну інформацію щодо комунікацій; 

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                        /підпис/                                 О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                                    РІШЕННЯ №148 від 21.06.2019 р.  
  

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на розміщення   
зовнішньої реклами ТОВ «АТБ-Маркет» 

 

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 «АТБ-Маркет» на розміщення засобів зовнішньої реклами – 

стаціонарної рекламної конструкції 3000х2470 мм., за адресою – Одеська область, 
Лиманський район, сщ.Ліски, вул. Сахарова, 3;  

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

 

  

Голова виконкому                     /підпис/                                              Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому     /підпис/                                          О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №149 від 21.06.2019 р.  
с. Крижанівка 

 

Про відмову у наданні матеріальної 
допомоги  
 

  Заслухавши інформацію голови Крижанівської сільської ради Крупиці 
Н.Г., 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», Програмою «Милосердя і дії», прийнятою рішенням XXXVIII сесії 
Крижанівської сільської ради VII скликання №814 - VII від 22.12.2018 року, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Відмовити  у наданні матеріальної допомоги Андрюшиній Неллі 
Олексіївні, у зв’язку з відсутністю договору на вивезення твердих 
побутових відходів; 

2. Відмовити у наданні матеріальної допомоги громадянами Дягілєвій 
Валентині Миколаївні та Пантелєєвій Аллі Семенівні, у зв’язку з тим що 
вищевказані жителі вже отримували матеріальну допомогу у поточному 
році;  

3. Відкласти розгляд заяви Панченко Олени Іванівни, та доручити Клюкас 
О.П., Нагребецькій Н.С. зробити акт обстеження житлово-побутових 
умов заявниці; 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 
спеціаліста з соціальних питань, Нагребецьку Н.С. 

 

Голова виконкому                   /підпис/                                           Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому     /підпис/                                  О.В. Антоненко 

 

 



 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                          ВИТЯГ З  РІШЕННЯ № 150      від 21.06.2019 року 

с. Крижанівка 

 

Про прийняття до уваги звіту 
тимчасової комісії виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради, щодо 
виявлення несанкціонованого встановлення 
пристроїв обмеження руху 

 

Заслухавши звіт тимчасової комісії виконавчого комітету Крижанівської 
сільської ради, щодо виявлення несанкціонованого встановлення пристроїв 
обмеження руху від 18 червня 2019 року встановлено що на території сщ. 
Ліски виявлено та зафіксовано 21 пристроїв обмеження руху та один шлагбаум 
(на в’їзді на вул. Лондонська), комісією встановлена не відповідність 
пристроїв вимогам безперешкодного проїзду спеціального транспорту. 
Враховуючи необхідність додержання вимог санітарного благополуччя  та 
пожежної безпеки населених пунктів Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області , керуючись ст. 59 закону України «про 
місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради  

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформаційному відділу виконавчого комітету Крижанівської сільської ради 
провести інформування мешканців Крижанівської громади щодо 
необхідності дотримання пожежного законодавства та забезпечення 
безперешкодного проїзду по вулицям населених пунктів на офіційному веб-

сайті Крижанівської сільської ради. 
2. Звернутися до депутатів Крижанівської сільської ради з пропозицією 

провести роз’яснювальну  роботуз мешканцями громади щодо забезпечення 
безперешкодного проїзду по вулицям населених пунктів та запропонувати 
власникам конструкцій добровільно демонтувати їх. 

3. Доручити КП «Надія» вжити заходів щодо демонтажу металевих конструкцій 
(шлагбаумів) власники яких не встановлені або відмовляються від 
добровільного демонтажу 

4. 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 

Витяг з рішення вірний, керуюча справами                                О.В. Антоненко 

 

 


