
 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   

15 жовтня  2019 року                                                                                № 200 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Будівництво дороги з асфальтобетонним покриттям по вул. 

 Проектна с.Крижанівка на земельних ділянках з кадастровими 

 номерами 512278200:01:002:2145, 5122783200:01:002:2191» 

 

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 «Будівництво дороги з 

асфальтобетонним покриттям по вул. Проектна с.Крижанівка на земельних 

ділянках з кадастровими номерами 512278200:01:002:245, 

5122783200:01:002:2191» загальною кошторисною вартістю 6 505,610 тис. грн. 

 

2. Дозволити сільському голові укласти договір з підрядником на виконання 

будівельних робіт на підставі проведення тендерних процедур. 

  

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 

 

 Секретар                            /підпис/                                         Л.Л. Бондаренко 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №201 від  15.10.2019 р.      

                                                         

Про переведення нежитлового приміщення у житлове, за заявою 

гр. Стріжньової Катерини Олександрівни 

 

Розглянувши заяву гр. Стріжньової Катерини Олександрівни про 

переведення нежитлового приміщення №38, що знаходиться у житловому 

будинку №56 по вул. Генерала Бочарова у с. Крижанівка Лиманського району 

Одеської області, враховуючи позитивний звіт про можливість зміни 

цільового призначення, проведений експертом Вараница В.В., керуючись 

частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішенням №610-VII 27 сесії Крижанівської сільської ради VII 

скликання від 16 лютого 2018 року «Про впорядкування організаційних 

питань роботи Центру надання адміністративних послуг Крижанівської 

сільської ради» (Додаток №77), виконавчий комітет Крижанівської сільської 

ради 

                                                    ВИРІШИВ: 

 

1. Перевести нежитлове приміщення №38, що знаходиться у житловому 

будинку №56 по вул. Генерала Бочарова у с. Крижанівка Лиманського району 

Одеської області у квартиру індивідуального житлового фонду; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з правових питань, Нефідова С.А. 

 

 

 

Голова виконкому               /підпис/                                         Н.Г. Крупиця 

 

 

Секретар                                      /підпис/                             Л.Л. Бондаренко 

 

 

 



 


