
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №177 
від  26 вересня 2019 року 

     

Про затвердження протокольного рішення комісії з питань 

залучення та розподілу коштів пайової участі замовників у 

створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів 

Крижанівської сільської ради від 19.09.2019  

Розглянувши протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 19.09.2019 року, щодо пайової участі у 

створенні інфраструктури с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області, з метою забезпечення вимог ст. 40  Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням «Про порядок 

залучення та встановлення розміру пайової участі замовників у створенні та 

розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради», 

затвердженим рішенням № 580-VI Крижанівської сільської  ради від 25 березня 2013 

року, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 19.09.2019 року щодо визначення розміру 

пайової участі у створенні інфраструктури с. Крижанівки та с. Ліски Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області. 

2. Відкласти розгляд питання про доплату пайової участі до моменту 

остаточного вирішення питання щодо законності здійснення ТОВ «Вермонт-Лекс» 

будівництва житлового будинку на території Крижанівської сільської ради за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Ліски, вул. Южна, 118. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів Мельник 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 №178 
від  26 вересня 2019 року 

     

Про затвердження протокольного рішення комісії з питань 

залучення та розподілу коштів пайової участі замовників у 

створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів 

Крижанівської сільської ради від 24.09.2019  

Розглянувши протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 24.09.2019 року, щодо пайової участі у 

створенні інфраструктури с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області, з метою забезпечення вимог ст. 40  Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням «Про порядок 

залучення та встановлення розміру пайової участі замовників у створенні та 

розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради», 

затвердженим рішенням № 580-VI Крижанівської сільської  ради від 25 березня 2013 

року, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 24.09.2019 року щодо визначення розміру 

пайової участі у створенні інфраструктури с. Крижанівки та с. Ліски Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області: 

- для ТОВ «Алькор-S» у розмірі 1,3% від загальної вартості будівництва 

об’єкта, розрахованої на основі норматива для одиниці створеної потужності при 

споруджені об’єктів житлового будівництва (згідно нормативної одиниці 7 619 

грн./кв.м, затвердженої рішенням сесії №274-VII від 20.07.2016), що становить 

187 020,55 грн. за будівництво двосекційного багатоквартирного житлового будинку 

за адресою с. Крижанівка, Крижанівська сільська рада, Лиманського району, 

Одеської області. 

- для ТОВ «Обслуговуюче підприємство «Новий квартал» у розмірі 1,5% від 

загальної вартості будівництва об’єкта,  розрахованої на основі нормативу для 

одиниці створеної потужності при споруджені об’єктів житлового будівництва 

(згідно нормативної одиниці 8 566 грн./м2, затвердженої рішенням сесії №395-VII 

від 06.02.2017), що становить 233 838 грн. 92 коп. за будівництво десятисекційного 

багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: Одеська обл. 

Лиманського району с. Крижанівка (земельна ділянка з кадастровим 

№5122783200:01:002:2014, №5122783200:01:002:1613). 



2. Укласти з ТОВ «Алькор-S» додаткову угоду до Договору про пайову участь 

№51 від 31.01.2017 щодо здійснення доплати пайової участі у розмірі 187 020, 55 грн. 

Укласти з ТОВ «Обслуговуюче підприємство «Новий квартал» додаткову 

угоду до Договору про пайову участь №46 від 07.06.2017щодо здійснення доплати 

пайової участі у розмірі 233 838, 92 грн. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів Мельник 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 №179 
від  26 вересня 2019 року 

     

Про затвердження протокольного рішення комісії з питань 

залучення та розподілу коштів пайової участі замовників у 

створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів 

Крижанівської сільської ради від 17.09.2019  

Розглянувши протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 17.09.2019 року, щодо пайової участі у 

створенні інфраструктури с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області, з метою забезпечення вимог ст. 40  Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням «Про порядок 

залучення та встановлення розміру пайової участі замовників у створенні та 

розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради», 

затвердженим рішенням № 580-VI Крижанівської сільської  ради від 25 березня 2013 

року, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 17.09.2019 року щодо визначення розміру 

пайової участі у створенні інфраструктури с. Крижанівки та с. Ліски Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області: 

- для Юзбашяна А.Г. у розмірі 1% від загальної вартості будівництва об’єкта, 

розрахованої на основі нормативів для одиниці створеної потужності при 

спорудженні об’єктів нежитлового будівництва, яка становить 19 390,00 грн./м2, що 

становить 5487 грн. 37 коп., за будівництво технічного приміщення загальною 

площею 28, 3 м2, яке розташоване в с. Крижанівка на земельній ділянці з 

кадастровим №5122783200:02:001:2797. 

- для Юзбашян К.Г. у розмірі 1,5 % від загальної вартості будівництва 

об’єкта, розрахованої на основі нормативів для одиниці створеної потужності при 

спорудженні об’єктів нежитлового будівництва, яка становить 19 390,00 грн./м2, що 

становить 55 726 грн. 86 коп., за будівництво авто-мийки площею 134,4 м2, яка 

розташована в с. Крижанівка, по вул. Заболотного, 32, на земельній ділянці з 

кадастровим №5122783200:02:001:1080 та подальшу реконструкцію вказаного 

об’єкту після закінчення якої площа мийки збільшилася на 57,2 м2. 



2. Юзбашян А.Г. та Юзбашан К.Г. укласти договір про пайову участь у 

створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської 

ради не пізніше 10-денного строку з дня прийняття рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів Мельник 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 № 180 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження намірів встановлення  

тимчасової огорожі  на території Крижанівської  

сільської ради  

 

Розглянувши заяву Юзбашян К.А. від 26.09.2019 року про 

погодження намірів  щодо встановлення тимчасової огорожі будівельного 

майданчика на межі земельної ділянки площею 0,0866 га, кадастровий 

номер: 5122783200:01:002:2067 за адресою: Одеська обл., Лиманський р-

н, с. Крижанівка, вул. Ак. Сахарова, 1В/1,   керуючись ст. 10 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою 

Крижанівської сільської ради затверджених рішенням Крижанівської 

сільської ради від 10.02.2012 № 299-VII, виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити Юзбашян К.А. наміри щодо встановлення тимчасової 

огорожі будівельного майданчика на межі земельної ділянки площею 

0,0866 га, кадастровий номер: 5122783200:01:002:2067 за адресою: 

Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Ак. Сахарова, 1В/1.  

2. Зобов’язати Юзбашян К.А. забезпечити належне утримання прилеглої 

до земельної ділянки за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. 

Крижанівка, вул. Ак. Сахарова, 1В/1 території, суворо виконувати 

вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради. 

3. Зобов’язати Юзбашян К.А. після проведення підготовчих та 

будівельних робіт демонтувати тимчасову огорожу та привести 

територію у первозданний вигляд.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

Крижанівської сільської 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 № 181 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження намірів з благоустрою  

на території Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву Юзбашяна А.Г. від 26.09.2019 року про 

погодження намірів  щодо благоустрою території площею 0,2058 га яка 

прилегла до земельної ділянки площею 0,1768 га, кадастровий номер: 

5122783200:02:001:2797 за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. 

Крижанівка, вул. Приморська, 57,  з метою сталого розвитку благоустрою 

території населених пунктів Крижанівської сільської ради, керуючись ст. 

10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил 

благоустрою Крижанівської сільської ради затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради від 10.02.2012 № 299-VII, виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

5. Погодити Юзбашяну А.Г. наміри щодо благоустрою території площею 

0,2058 га яка прилегла до земельній ділянці за адресою: Одеська обл., 

Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Приморська, 57 відповідно до 

схеми благоустрою (схема – додається).  

6. Зобов’язати Юзбашяна А.Г. забезпечити належне утримання 

прилеглої до земельної ділянки за адресою: Одеська обл., Лиманський 

р-н, с. Крижанівка, вул. Приморська, 57 території, суворо виконувати 

вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Мельника О.М. 

 

Голова виконкому               /підпис/                 Н.Г. Крупиця 

 

 

 Керуюча справами виконкому     /підпис/       О.В. Антоненко 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 № 181 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Голова виконкому                      /підпис/                Н.Г. Крупиця 

 

 

 Керуюча справами виконкому      /підпис/     О.В. Антоненко 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 182 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Марчук О.В. від 25.09.2019 року про 

подовження терміну розміщення групи тимчасових 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», відповідно до Правил розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області від 25.09.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ФОП Марчук О.В. термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності по вул. Миколаївська в с. 

Крижанівка Лиманського району Одеської області (навпроти будівлі №12), 

терміном на один рік 

2. Рекомендувати ФОП Марчук О.В. звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати ФОП Марчук О.В. забезпечити належне утримання прилеглої до 

тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний стан 

тимчасових споруд, відповідного технологічного обладнання, що 

використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги 



Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Марчук О.В. встановити біля 

групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому               /підпис/        Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому    /підпис/          О.В. Антоненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №182 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 

 
 

 

Голова виконкому                     /підпис/   Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому       /підпис/       О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 183 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

25.09.2019 року про подовження терміну розміщення групи тимчасових 

споруд 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», відповідно до Правил розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області затверджених 

рішенням Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, 

враховуючи висновок відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

Області від 25.09.2019, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ТОВ «Форексін» термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності яка розміщена по вул. 

Дніпропетровська дорога в с. Крижанівка Лиманського району Одеської 

області (біля будівлі №141), терміном на один рік. 

2. Рекомендувати ТОВ «Форексін» звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд. 

3. Зобов’язати ТОВ «Форексін»  забезпечити належне утримання прилеглої до 

групи тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний 

стан тимчасових споруд, відповідного технологічного обладнання, що 



використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги 

Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «Форексін» встановити 

біля групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому                    /підпис/    Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому       /підпис/       О.В. Антоненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №183 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 
 

 

 

Голова виконкому                     /підпис/   Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому      /підпис/        О.В. Антоненко 
 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 184 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

25.09.2019 року про подовження терміну розміщення групи тимчасових 

споруд 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», 

відповідно до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради, 

затверджених рішенням Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області затверджених рішенням Крижанівської сільської ради від 

25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської Області від 25.09.2019, виконавчий комітет Крижанівської 

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ТОВ «Форекстін» термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності яка розміщена по вул. Бочарова 

Генерала в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (навпроти 

будівлі №44-Б), терміном на один рік. 

2. Рекомендувати ТОВ «Форекстін» звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати ТОВ «Форекстін»  забезпечити належне утримання прилеглої 

до групи тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного технологічного 

обладнання, що використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо 



виконувати вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської 

ради та Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «Форекстін» встановити біля 

групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому                   /підпис/     Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому      /підпис/        О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №184 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 

 
 

 

Голова виконкому                 /підпис/       Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому    /підпис/          О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 185 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

25.09.2019 року про подовження терміну 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», 

відповідно до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради, 

затверджених рішенням Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області затверджених рішенням Крижанівської сільської ради від 

25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської Області від 25.09.2019, виконавчий комітет Крижанівської 

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ТОВ «Форекстін» термін розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності яка розміщена по вул. Генерала 

Бочарова в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (біля будівлі 

№44-А), терміном на один рік. 

2. Рекомендувати ТОВ «Форекстін» звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ТОВ «Форекстін»  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 Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «Форекстін» 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. 

 

 

 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/         О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №185 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 
 

 

 

Голова виконкому                     /підпис/   Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому   /підпис/           О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 186 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

03.09.2019 року про подовження терміну розміщення групи тимчасових споруд 

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», відповідно до Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

затверджених рішенням Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, 

враховуючи висновок відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської Області 

від 05.09.2019, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ТОВ «Форексін» термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності яка розміщена по вул. Бочарова 

Генерала в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (навпроти 

будівлі №50), терміном на один рік. 

2. Рекомендувати ТОВ «Форексін» звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд. 

3. Зобов’язати ТОВ «Форексін»  забезпечити належне утримання прилеглої до 

тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний стан 

тимчасових споруд, 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 Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «Форексін» встановити біля 

групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому      /підпис/        О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №186 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 
 

 

 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/         О.В. Антоненко 



 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 187 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Алексєєва В.І. від 10.09.2019 року про 

подовження терміну розміщення групи тимчасових 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», відповідно до Правил розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської Області від 19.09.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ФОП Алексєєву В.І. термін розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на перехресті вул. 

Приморська та вул. Касьяненко в сщ. Ліски Лиманського району Одеської 

області (вздовж траси Одеса-Южне), терміном на один рік 

2. Рекомендувати ФОП Алексєєву В.І. звернутися до відділу містобудування 

та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати ФОП Алексєєва В.І. забезпечити належне утримання прилеглої 

до тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний 



стан тимчасових споруд, відповідного технологічного обладнання, що 

використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги 

Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Алексєєву В.І. встановити біля 

групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому               /підпис/         Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/         О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №187 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 
 

 

 

Голова виконкому                 /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/        О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 188 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Шаповалова Ю.О. від 18.09.2019 року про 

подовження терміну 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», відповідно до Правил розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області від 23.09.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ФОП Шаповалова Ю.О. термін розміщення тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності за адресою: Одеська обл., 

Лиманський р., с. Крижанівка, вул. Миколаївська (біля будівлі кафе-бару за 

№18а), терміном на один рік. 

2. Рекомендувати ФОП Шаповалова Ю.О. звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради для оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ФОП Шаповалова Ю.О. 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 Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Шаповалова Ю.О. 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. 

 

 

 

 

Голова виконкому                    /підпис/    Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому       /підпис/       О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №188 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 
 

 

 

Голова виконкому                /підпис/       Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/         О.В. Антоненко 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №189 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву директора КП «НАДІЯ» Константинова С.В. від 

20.08.2019 року про подовження терміну розміщення тимчасової споруди для 

надання послуг з безпечного утримання маломірних суден та інших 

плавзасобів 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», відповідно до Правил розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської Області від 29.08.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити КП «НАДІЯ» термін розміщення тимчасової споруди для 

надання послуг з безпечного утримання маломірних суден та інших 

плавзасобів на території с. Крижанівка Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області, терміном на один рік. 

2. Рекомендувати КП «НАДІЯ» звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати КП «НАДІЯ» 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 Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати КП «НАДІЯ» 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. 

 

 

 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому    /підпис/          О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №189 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 
 

 

 

 

 

Голова виконкому                   /підпис/     Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому      /підпис/        О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 190 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву ФОП Ратушна-Конюхова І.А. від 19.09.2019 

року про подовження терміну розміщення групи тимчасових споруд 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», 

відповідно до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради, 

затверджених рішенням Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області затверджених рішенням Крижанівської сільської 

ради від 25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської Області від 23.09.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.Подовжити ФОП Ратушна-Конюхова І.А. термін розміщення групи 

тимчасових споруди для провадження підприємницької діяльності яка 

розміщена на перехресті вул. Дніпропетровська дорога та вул. Садова в с. 

Крижанівка Лиманського району Одеської області, терміном на один рік. 

2.Рекомендувати ФОП Ратушна-Конюхова І.А. звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради для оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3.Зобов’язати ФОП Ратушна-Конюхова І.А. забезпечити належне утримання 

прилеглої до групи тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного технологічного 

обладнання, що використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо 

виконувати вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської 



ради та Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради. 

4.З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Ратушна-Конюхова І.А. 

встановити біля групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому           /підпис/   О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №190 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 

 
 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому       /підпис/       О.В. Антоненко 
 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

26 вересня  2019 року                                                                       № 191  

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний  

ремонт мереж вуличного освітлення за адресою вул.Заболотного до  

вул. Марсельська, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область» 

 

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 за адресою вул.Заболотного до вул. Марсельська,  с.Ліски, 

Лиманський район, Одеська область», загальною кошторисною вартістю 392,069 

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 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

26 вересня  2019 року                                                                      № 192  

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації  

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою 

 провул.Лісний, с.Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» 

 

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 за адресою провул.Лісний, с.Крижанівка, Лиманський район, 

Одеська область», загальною кошторисною вартістю 282,244 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 №193 від 26.09.2019 року 

 

Про затвердження Технічних умов №3990-

29/3341  

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від Обслуговуючого 

кооператива «Житлово-будівельний кооператив «Материк Комфорт» щодо 

затвердження Технічних умов №3990-29/3341 на приєднання 20-секційного 4-

х поверхового житлового будинку до централізованої системи водопостачання 

і водовідведення, що знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Крижанівка, кадастровий номер 5122783200:01:002:2093, керуючись 

ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Технічні умови №3990-29/3341 на приєднання 20-секційного 4-

х поверхового житлового будинку до централізованої системи 

водопостачання і водовідведення, що знаходиться за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка, кадастровий номер 

5122783200:01:002:2093; 

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  

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

                                             РІШЕННЯ № 194             від             26.09.2019  року  
с. Крижанівка 

 

Про хід підготовки установ та організацій, 

розташованих на території сільської ради до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника сільського з питань 

діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М., встановлено, що організації та 

установи розташовані на території Крижанівської сільської ради готові до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. проведені майже всі поточні ремонти 

будівель, опалювальних систем. Майже всі об’єкти газифіковані, за винятком 

Крижанівського СБК, яке не має опалювальної системи і обігрівається 

електроприладами, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради, 

Комінтернівського району Одеської області 

ВИРІШИВ: 

1.Інформацію заступника сільського з питань діяльності виконавчих органів ради, 

Мельника О.М., взяти до відома. 

2. Покласти персональну відповідальність на керівників установ та організацій за 

підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року 

3. Контроль за виконанням покласти на заступника сільського з питань діяльності 

виконавчих органів ради, Мельника О.М. 

 

 

Сільський голова                      /підпис/                                                  Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                   /підпис/                                               О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ № 195 від 26.09.2019 року 
с. Крижанівка 

 

Про звернення громадян за 9 місяців 2019 

року 

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», з метою підвищення 

ефективності роботи зі зверненнями громадян, забезпечення виконання вимог 

законодавства щодо особистого прийому громадян, заслухавши звіт провідного 

спеціаліста відділу аналітики, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, Мельник М.Н. встановлено, що за 9 місяців 2019 року до 

Крижанівської сільської ради надійшло 590 звернень громадян. На особистому 

прийомі у сільського голови було прийнято всього 90 осіб. Серед загальної кількості 

звернень було 590 первинних, повторних – 0, пропозицій - 5, скарг -6.  Колективних   

заяв 20, усних звернень 5. За категоріями переважна кількість звернень надходила 

від пенсіонерів, інвалідів. За результатами розгляду вирішено позитивно 384 питань, 

надано 105 роз’яснень. В заявах порушувалися переважно питання матеріальної 

допомоги, малозабезпеченим верстам населення. Порівнюючи дані про звернення 

громадян з цим періодом минулого року, відзначаємо тенденцію  збільшення 

загальної  кількості заяв на матеріальну допомогу.  

Виконавчий комітет Крижанівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт щодо звернень громадян прийняти до уваги;  

2. Не допускати формалізму у вирішенні питань щодо розгляду звернень громадян; 

3. Звернути увагу на кількість звернень громадян до вищих органів влади, що є 

одним із критеріїв оцінки роботи виконкому Крижанівської сільської ради з 

населенням   

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на провідного спеціаліста 

відділу аналітики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, 

Мельник М.Н. 

 

 

Голова виконкому              /підпис/                                         Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                          О.В. Антоненко 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ № 196 від 26.09.2019 року 
с. Крижанівка 

 

Про планову пероральну імунізаціюдиких 

м’ясоїдних тварин проти сказу 

 

Відповідно до листа Лиманської районної державної адміністрації Одеської 

області № 02-17/03/2161 від 20.09.2019 р., на виконання  резолюції Одеської обласної 

державної адміністрації від 06.09.2019 року № 6733/01-39/1/1-19 та листа головного 

управління Держпродспоживслужби о Одеській області від 03.09.2019 

№6677/02.3/22-19, з метою забезпечення стабільної епізоотичної ситуації та 

території області зі сказу тварин, з 15 вересня 2019 року в Одеській області 

проводиться планова пероральна імунізація диких м’ясоїдних тварин проти сказу.  

Розповсюдження приманок з вакцинацією відбуватиметься шляхом розкидання 

із літаків над лісовими, мисливськими та польовими угіддями Одеської області. 

Приманка безпечна для людей і тварин.  

Виконавчий комітет Крижанівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Лист Лиманської районної державної адміністрації Одеської області № 02-

17/03/2161 від 20.09.2019 року прийняти до уваги;  

2. Членам виконавчого комітету провести роз’яснювальну роботу серед 

населення Крижанівської сільської рали; 

3. Відділу аналітики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

зробити відповідні оголошення на офіційному сайті Крижанівської сільської 

ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

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

 

 

 

 

Голова виконкому               /підпис/                                         Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                         О.В. Антоненко 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   

26 вересня 2019 року                                                              № 197 

 

Про затвердження кошторисної документації 

«Будівництво баскетбольного майданчика з роздягальнею 

за адресою: Шкільний провулок 1, 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, керуючись  ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради    

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити кошторисну документацію «Будівництво баскетбольного 

майданчика з роздягальнею за адресою: Шкільний провулок 1, с. Крижанівка 

Лиманського району Одеської області» загальною кошторисною вартістю 

1349,857 тис. грн.; 

2. Дозволити директору КП «Надія» укласти договір з підрядною організацією 

на виконання будівельних робіт та здійснити передоплату 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. 

 

Сільський голова                    /підпис/                                           Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому      /підпис/                                   О.В. Антоненко 

 

 



 

 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

 РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

 

     «26» вересня 2019 року                                                                                    № 198 

 

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, із 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 №  198 від 26 вересня 2019 року 

 

№ 

з/п 
Прізвіще, ім'я, по батькові  Адреса 

Сума 

социальних 

допомог грн. 

Напрям 

 

1 Албу 
Тамара 

Олександрівна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 

до професійного 

свята 

2 Алієва 
Тетяна 

Олександрівна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

3 Ахмедова Ольга Вікторівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

4 Бакал Тетяна Іванівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

5 Баландяк 
Марина 

Прокофіївна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

6 Бачинська Людмила Іванівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

7 Безверська 
Людмила 

Олександрівна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

8 Берднікова Оксана Ігорівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

9 Блок Анна Іванівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

10 Бурейко Марія Петрівна с.Крижанівка вул.Проценко,30 1 000,00 
до професійного 

свята 

11 Вакиш 
Анна 

Володимирівна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 

до професійного 

свята 

12 Гарбуз Альона Юріївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

13 Гасанова Лейла Ілгарівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

14 Гнатюк 
Вадим 

Володимирович 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

15 Гой Ольга Павлівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 
до професійного 

свята 

16 Горюк Наталія Григорівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

17 Гревуль Альона Олегівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

18 Гумен Альона Сергіївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

19 Демчевська Любов Миколаївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 
до професійного 

свята 

20 Демчевський Дмитро Сергійович с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 
до професійного 

свята 

21 Димидас Галина Дмитрівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

22 Димитрова Олена Степанівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

23 Доброван 
Людмила 

Миколаївна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

24 Дранкова Інна Анатоліївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

25 Журавльов Олег Юрійович с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

26 Змієвський Юрій Вікторович с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 



27 Карпач 
Ірина 

Олександрівна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

28 Катинська Наталія Миронівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

29 Каширіна 
Ольга 

Володимирівна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

30 Князєва Ольга Василівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

31 Колісніченко Ганна Андріївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

32 Комісарова 
Валентина 

Вікторівна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

33 Конарева Тетяна Юріївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

34 Костенко Валентина Іванівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 
до професійного 

свята 

35 Косуліна Марія Сергіївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

36 Кравець Юлія Леонідівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

37 Кулик 
Валентина 

Миколаївна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

38 Лоренц Надія Антонівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

39 Лук'янова Марія Валеріївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

40 Лядощук Юлія Віталіївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

41 Макарова Євгенія Василівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

42 Макогонюк Олена Ігорівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

43 Манько 
Катерина 

Димитріївна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 

до професійного 

свята 

44 Миза 
Світлана 

Олександрівна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

45 Міхова Наталія Борисівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

46 Мошенко Вікторія Вікторівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

47 Найданова Наталія Олексіївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

48 Непочатенко Тетяна Миколаївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

49 Олейник Марія Михайлівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 
до професійного 

свята 

50 Поданін 
Сергій 

Олександрович 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 

до професійного 

свята  

51 Рибальченко 
Андрій 

Валерійович 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

52 Савін 
Сергій 

Станіславович 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 

до професійного 

свята 

53 Савіна Тетяна Миколаївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 
до професійного 

свята 

54 Серік Ольга Іванівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

55 Степанченко Ольга Василівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 
до професійного 

свята 

56 Столовнік Ольга Адамівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

57 Тімофєєва Ганна Леонідівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 



58 Ткаченко Світлана Дмитрівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

59 Труфан Тетяна Анатоліївна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

60 Федотова Олена Вікторівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

61 Чечеріна Любов Яківна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

62 Шавейко Леонід Степанович с.Крижанівка пров.Шкільний,1 500,00 
до професійного 

свята 

63 Шевченко Христина Ігорівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

64 Шевчук 
Світлана 

Олексіївна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

65 Шепель 
Валентина 

Кирилівна 
с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 

до професійного 

свята 

66 Шеремета Вікторія Василівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

67 Ясинчук Аліна Олегівна с.Крижанівка пров.Шкільний,1 1 000,00 
до професійного 

свята 

68 Божинська Марія Леонтіївна с.Крижанівка вул.Ювілейна, 12 1 500,00 на оздоровлення 

69 Жданов 
Андрій 

Валерійович 
с.Крижанівка вул. Проценка, 42 А 2 000,00 на оздоровлення 

70 Зарічна 
Анастасія 

Василівна 
с.Крижанівка вул. Атаманюка, 54 1 000,00 

тяжке матеріальне 

становище 

71 Коржов Олег Миколайович с.Крижанівка вул. Рибача, 15 1 000,00 на оздоровлення 

72 Коробцов 
Антоніна 

Омелянівна 
с.Крижанівка 

пров. Центральної 

вулиці 3, 5 
1 000,00 на оздоровлення 

73 Коринецький 
Володимир 

Олексійович 
с.Крижанівка вул. Терешкової, 34б 3 000,00 на оздоровлення 

74 Криськів 
Світлана 

Казимирівна 
с.Крижанівка вул. Гонтаренко, 38 1 000,00 на оздоровлення 

75 Михайлова Галина Опанасівна с.Крижанівка вул. Морська, 71 1 000,00 на оздоровлення 

76 Неделякі Анна Миколаївна с.Крижанівка вул. Ярошевської, 23 1 000,00 на оздоровлення 

77 Поліна Тетяна Єгорівна с.Крижанівка вул. Рибача, 13 1 000,00 

тяжке матеріальне 

становище 

(переселенці) 

78 Степанова Надія Івнівна с.Крижанівка вул. Гагаріна, 30 1 000,00 на оздоровлення 

79 Солоїд Тетяна Юріївна с.Крижанівка вул. Проценка, 37 б 500,00 на оздоровлення 

80 Стоянова 
Валентина 

Михайлівна 
с.Крижанівка вул. Проценка, 24 1 000,00 

тяжке матеріальне 

становище 

81 Чеповик Ольга Євгенівна с. Крижанівка 
вул. Ген. Бочарова, 

44 а, кв. 238 
500,00 на оздоровлення 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 



87 Косюга Юрій Павлович с. Крижанівка вул. Гагаріна, 7 2 000,00 
народженння 

дитини 

88 Неделякі Анна Миколаївна с.Крижанівка вул. Ярошевської, 23 2 000,00 
народженння 

дитини 

89 Харченко Ольга Ігорівна с.Крижанівка вул. Ярошевської,15 2 000,00 
народженння 

дитини 

90 Буйволова Ганна Андріївна с.Крижанівка вул. Морська, 15 1 000,00 ювіляри 

91 Матейко Марія Марківна с.Крижанівка вул. Рибача, 37 1 000,00 ювіляри 

92 Мирвода Віра Петрівна с. Ліски вул. Шевченко, 17 1 000,00 ювіляри 

93 Белодід Лідія Йосипівна с.Крижанівка вул. Центральна, 47 2 000,00 ювіляри 

94 Карфідов 
Володимир 

Петрович 
с.Крижанівка 

Вул. Бочарова ген., 

44, 71 
1 000,00 ювіляри 

95 Батіст 
Георгій 

Костянтинович 
с.Крижанівка вул. Гонтаренко, 27 1 000,00 на оздоровлення 

96 Бітунова 
Олександра 

Євгенівна 
с. Ліски 

вул. Паустовського, 

21 
1 000,00 на оздоровлення 

97 Буйволова Ганна Андріївна с. Крижанівка вул. Морська, 15 1 000,00 на оздоровлення 

98 Бурейко 
Катерина 

Федорівна 
с. Крижанівка вул. Проценко, 33 1 000,00 на оздоровлення 

99 Бурейко Євген Васильович с. Крижанівка вул. Проценко, 33 1 000,00 на оздоровлення 

100 Вопілова Галина Антонівна с. Крижанівка Проценко, 25 1 000,00 на оздоровлення 

101 Єрьоменко 
Микола 

Васильович 
с. Крижанівка Проценко, 28 1 000,00 на оздоровлення 

102 Журавльов Юрій Антонович с. Крижанівка вул. Рибача, 58 1 000,00 на оздоровлення 

103 Зюбрецька Зінаїда Петрівна с. Крижанівка 
вул. Касьяненко, 

16/1 
1 000,00 на оздоровлення 

104 Іванова 
Валентина 

Олексіївна 
с. Ліски вул. Проценко, 14 1 000,00 на оздоровлення 

105 Кучерук Надія Михайлівна с. Крижанівка вул. Шевченко, 1 1 000,00 на оздоровлення 

106 Літвінчук Марія Кузьмівна с. Ліски вул. Осипова, 14 1 000,00 на оздоровлення 

107 Матейко Марія Марківна с. Крижанівка вул. Рибача, 37 1 000,00 на оздоровлення 

108 Новаченко Аркадій Іванович с. Крижанівка вул. Центральна, 54 1 000,00 на оздоровлення 

109 Капіца Зінаїда Василівна с. Ліски вул. Садова, 13 1 000,00 на оздоровлення 

110 Родікова Діна Григорівна с. Крижанівка вул. Гонтаренко, 91 1 000,00 на оздоровлення 

111 Сердечна Надія Вікторівна с. Крижанівка вул. Ювілейна, 39а 1 000,00 на оздоровлення 

112 Соловйова Тетяна Іванівна с. Крижанівка 
вул. 

Бескоровайнова, 38 
1 000,00 на оздоровлення 

113 Шнейдер 
Олександра 

Михайлівна 
с. Ліски вул. Зелена, 12 1 000,00 на оздоровлення 

114 Мурленко Лідія Макарівна с. Ліски 
вул. Касьяненко, 

18/1 
1 000,00 на оздоровлення 

115 Мирвода Віра Петрівна с. Ліски вул. Шевченко, 17 1 000,00 на оздоровлення 

116 Герасименко Тамара Іллівна с. Крижанівка вул. Центральна, 31а 1 000,00 на оздоровлення 

117 Карфідов 
Володимир 

Петрович 
с. Крижанівка 

Вул. Бочарова ген., 

44, 71 
1 000,00 на оздоровлення 

118 Коробцова 
Антоніна 

Омелянівна 
с. Крижанівка 

вул. 3-й пров. 

Центральний, 5 
1 000,00 на оздоровлення 

119 Серік Ольга Івнівна с. Крижанівка 
вул. 

Бескоровайнова, 52 
1 000,00 

до професійного 

свята 

120 Бачинська Людмила Івнівна с. Крижанівка вул. Ветеранів, 34 1 000,00 
до професійного 

свята 

121 Константінова Євгенія Андріївна с.Крижанівка вул. Ярошеської,22а 1000,00 
до професійного 

свята 



122 Подлєсна Ніна Василівна с.Крижанівка 
вул. 

Бескоровайнова,27 
1000,00 

до професійного 

свята 

123 Іванова Ганна Олексіївна с.Крижанівка вул. Ярошевської,10 1000,00 
до професійного 

свята 

124 Кохненко 
Світлана 

Михайлівна 
с.Крижанівка 

вул. 

Бескоровайнова,31 
1000,00 

до професійного 

свята 

125 Щеглова 
Вікторія 

Валентинівна 
с.Крижанівка вул. Осипова,6 1000,00 

до професійного 

свята 

126 Щеглова Надія Аміровна с.Крижанівка вул. Осипова,6 1000,00 
до професійного 

свята 

127 Спіцина 
Алла 

Олександрівна 
с.Крижанівка вул. Ярошевської,45 1000,00 

до професійного 

свята 

128 Ткаченко Яна Сергіївна с. Крижанівка 
вул. 

Бескоровайного, 8 
1000,00 

до професійного 

свята 

129 Подлєсна Ольга Юріївна с. Крижанівка 
вул. 

Бескоровайнова, 27 
1000,00 

до професійного 

свята 

130 Бажунаішвілі 
Гнаталія 

Григорівна 
с. Крижанівка вул. Набережна, 27а 1 000,00 

до професійного 

свята 

 

Керуюча справами виконкому                   /підпис/                                                 О.В. Антоненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №199 від 14.08.2019 р.  

с. Крижанівка 

 

Про відмову у наданні матеріальної 

допомоги  

 

  Заслухавши інформацію голови головного спеціаліста з соціальних 

питань Крижанівської сільської ради Нагребецької 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 

- Кулик Валентині Павлівні, Клюєвій Лідії Григорівні, Молода Ніні 

Володимирівні, Коваленко Ніні Павлівні, Бугрей Тетяні Георгіївні, Василенко 

Юзефі Никодимівні, у зв’язку з тим, що вони вже отримували матеріальну 

допомогу у 2019 році, однак, відповідно до Програми «Милосердя в дії» 

матеріальна допомога надається 1 раз на рік; 

- Морозу Валерію Миколайовичу, у зв’язку з відсутністю договору на 

вивезення твердих побутових відходів; 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Нагребецьку 

Н.С. 

 

 

Сільський голова                       /підпис/                                          Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому      /підпис/                                  О.В. Антоненко 

 


