
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №202 від 31.10.2019 року    

           

Про надання адрес земельним ділянкам, утвореним в результаті 

поділу, за заявою директора ТОВ «АСПІС-БІЛД», Міщенка Романа 

Володимировича 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «АСПІС-БІЛД», Міщенка Романа 

Володимировича, про присвоєння адрес земельним ділянкам, які утворились в 

результаті поділу земельної ділянки (кадастровий номер – 

5122783200:01:002:0391), керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 

 

1.Надати адресу земельній ділянці умовний номер 1 (0,1186 га), 

утвореної в результаті поділу земельної ділянки (кадастровий номер – 

5122783200:01:002:0391) – Одеська область Лиманський район, с. Крижанівка, 

вул. Бочарова генерала, 68; 

2. Надати адресу земельній ділянці умовний номер 2 (0,5460 га), 

утвореної в результаті поділу земельної ділянки (кадастровий номер – 

5122783200:01:002:0391) – Одеська область Лиманський район, с. Крижанівка, 

вул. Бочарова генерала, 70; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами виконкому О.В. Антоненко. 

 

Голова виконкому                          /підпис/                            Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                     /підпис/                             О.В. Антоненко 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

 РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

 

     «31» жовтня 2019 року                                                                                      № 203 

 

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 №  203 від 31 жовтня 2019 року 

 

№ 

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

Сума 

соціальних 

виплат, грн. 

Напрям 

 

1 Андрюшина  Неллі Олексіївна с.Ліски вул.Зелена,3 1 000,00 на оздоровлення 

2 Бовбалан Марія Опанасівна с.Крижанівка 

вул.Бочарова ,56 

кв.296 1 000,00 на оздоровлення 

3 Вашестік  Лідія Павлівна с.Крижанівка вул.Атаманюка,30 1 000,00 на оздоровлення 

4 Велков Дмитро Миколайович с.Крижанівка вул.Морська,27 1 000,00 на оздоровлення 

5 Галчева  Марія Олександрівна с.Ліски вул.Бочарова,55 1 000,00 на оздоровлення 

6 Глушко Віра Петрівна с.Крижанівка вул.Рибача,28а 1 000,00 на оздоровлення 

7 Данько Віра Миколаївна с.Крижанівка вул.Гагаріна,2 1 000,00 на оздоровлення 

8 Зарічна Анастасія Василівна с.Крижанівка вул.Атаманюка,54 1 000,00 на оздоровлення 

9 Кірток  Марія Василівна с.Крижанівка вул.Ярошевської,21 1 000,00 на оздоровлення 

10 Кленова Марія Кирилівна с.Крижанівка вул.Морська,41б 1 000,00 на оздоровлення 

11 Комаров  Микола Васильович с.Крижанівка вул.Рибача,48 1 000,00 на оздоровлення 

12 Личко Євген Олексійович с.Крижанівка вул.Проценко,48а 1 000,00 на оздоровлення 

13 Меренкова  Пелагея Василівна с.Крижанівка вул.Проценко,58 1 000,00 на оздоровлення 

14 Нікола  Лідія Федорівна с.Крижанівка вул.Осипова,20 1 000,00 на оздоровлення 

15 Панченко 

Валентина 

Олександрівна с.Крижанівка вул.Набережна,27 1 000,00 на оздоровлення 

16 Попсуй  Олена Іванівна с.Крижанівка вул.Центральна,38 1 000,00 на оздоровлення 

17 Протас  Ольга Михайлівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,56а 1 000,00 на оздоровлення 

18 Резнюк 

Леонід 

Костянтинович с.Ліски 
пров.Молодіжний,3 

1 000,00 на оздоровлення 

19 Резнюк Раїса Андріївна с.Ліски пров.Молодіжний,3 1 000,00 на оздоровлення 

20 Рогожкіна  Неля Георгіївна с.Крижанівка вул.Морська,83 1 000,00 на оздоровлення 

21 Стрельчук Світлана Миколаївна с.Ліски пров.Джерельний,6 1 000,00 на оздоровлення 

22 Тяков 

Костянтин 

Дмитрович с.Ліски вул.Зелена,8 1 000,00 на оздоровлення 

23 Чорний Василь Михайлович с.Крижанівка вул.Сонячна,55а 1 000,00 на оздоровлення 

24 Шевчук Ніна Михайлівна с.Крижанівка вул.Миколаївська,24 1 000,00 на оздоровлення 

25 Щербаченко Іван Олексійович с.Крижанівка вул.Рибача,32 1 000,00 на оздоровлення 



26 Сльозко  Микола Вікторович с.Крижанівка 

вул.Ак.Заболотного 83 

б/6 1 000,00 на оздоровлення 

27 Пітельгузов Микола Антонович с.Крижанівка 

вул.Миколаївська,3/3, 

кв.11 1 000,00 на оздоровлення 

28 Чорний Василь Михайлович с.Крижанівка вул.Сонячна,55а 1 000,00 на оздоровлення 

29 Зюзюко Ольга Іванівна с.Крижанівка вул.Терешкової,42а 1 000,00 на оздоровлення 

30 Кузенко Юхим Васильович с.Ліски вул.Садова,9 1 000,00 на оздоровлення 

31 Велков Дмитро Миколайович с.Крижанівка вул.Морська,27 1 000,00 до ювілею 

32 Комаров  Микола Васильович с.Крижанівка вул.Рибача,48 1 000,00 до ювілею 

33 Меренкова  Пелагея Василівна с.Крижанівка вул.Проценко,58 1 000,00 до ювілею 

34 Міницька Зінаїда Веніамінівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,50б 2 000,00 до ювілею 

35 Чорний Василь Михайлович с.Крижанівка вул.Сонячна,55а 1 000,00 до ювілею 

36 Рахматулліна Віра Захарівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,36 2 000,00 до ювілею 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

42 Задорожний  Сергій Сергійович с.Крижанівка 

вул. Бочарова Ген.,44 

кв.185 2 000,00 

на народження 

дитини 

43 Біленко Олеся Петрівна с.Ліски 

вул.Касьяненка,16, кв. 

4 2 000,00 

на народження 

дитини 

44 Голота Сергій Джанович с.Крижанівка вул.Рибача,4 2 000,00 учасник АТО 

45 Домбровський Роман Борисович с.Ліски вул.Лісна,5 2 000,00 учасник АТО 

46 Новицький Сергій Ігорович с.Крижанівка вул.Гонтаренко,85 2 000,00 учасник АТО 

47 Олейніков 

Володимир 

Едуардович с.Ліски вул.Шевченко,5а 2 000,00 учасник АТО 

48 Огороднійчук Максим Ігорович с.Ліски вул.Лугова,36 2 000,00 учасник АТО 

49 Киданчук Сергій Валерійович с.Крижанівка вул.Осипова,7 2 000,00 учасник АТО 



50 Коваль 

Олександр 

Володимирович с.Крижанівка вул. Проценко,24 А 2 000,00 учасник АТО 

 

51 Баркар Руслан Михайлович с.Крижанівка вул.Миколаївська,6 2 000,00 учасник АТО 

52 Сапун 

Сергій 

Володимирович с.Ліски вул.Приморська,2 2 000,00 учасник АТО 

53 Слободян 

Олександр 

Володимирович с.Крижанівка 

вул.Бочарова 

Ген.44,кв.225 2 000,00 учасник АТО 

54 Ільїнов 

Олександр 

Анатолійович с.Крижанівка вул.Центральна,68 2 000,00 учасник АТО 

55 Довбиш Юлія Дмитрівна с.Крижанівка 

вул.Миколаївська,3/5, 

кв.4 2 000,00 учасник АТО 

56 Шевцов Олег Петрович с.Крижанівка 

вул.Миколаївська,3/5, 

кв.32 2 000,00 учасник АТО 

57 Мацкевич Олексій Вікторович с.Крижанівка 

вул.Марсельська,35 

кв.26 2 000,00 учасник АТО 

58 Коршунов Артур Костянтинович с.Крижанівка вул.Софіївська,2Б, кв.6 2 000,00 учасник АТО 

59 Судець 

Сергій 

Володимирович с.Крижанівка вул.Софіївська,2Б, кв.1 2 000,00 учасник АТО 

60 Сокіл Олег Михайлович с.Крижанівка 

вул.Бочарова 

Ген.54В,кв.36 2 000,00 учасник АТО 

61 Маланіч 

Олександр 

Васильович с.Крижанівка вул.Софіївська,2Б, кв.3 2 000,00 учасник АТО 

62 Рудь Максим Олексійович с.Крижанівка 

вул.Софіївська,2Б, 

кв.11 2 000,00 учасник АТО 

63 Нікітюк Віталій Андрійович с.Крижанівка вул.Морська,42/а 2 000,00 учасник АТО 

64 Петруняк Василь Вікторович с.Крижанівка 

вул.Софіївська,2Б, 

кв.19 2 000,00 учасник АТО 

65 Проскурін Олексій Миколайович с.Крижанівка 

вул.Бочарова Ген.44, 

кв.231 2 000,00 учасник АТО 

66 Скульська  Людмила Анатоліївна с.Крижанівка вул.Центральна,25 1 000,00 на лікування  

67 Лакеєв 

Віталій 

Олександрович с.Крижанівка вул.Сонячна,32 1 500,00 на лікування  

68 Тімашов 

Михайло 

Тимофійович с.Ліски вул.Т.Шевченка,19 1 500,00 на лікування  

69 Артемьєва Марія Ананіївна с.Ліски пров.Молодіжний,13 800,00 на лікування  

70 Дейнека Ольга Олександрівна с. Крижанівка вул.Рибача, 10 800,00 на лікування 

71 Камкова Євгенія Георгіївна с. Крижанівка вул.Приморська,1 1 000,00 на лікування 

72 Семенюк  Людмила Іванівна с. Крижанівка вул.Ветеранів,15 1 000,00 на лікування 

73 Глушко Віра Петрівна с. Крижанівка вул.Рибача,28а 800,00 на лікування 



74 Храпова Ольга Павлівна с. Крижанівка вул.Вишнева,2 кв.36 500,00 на лікування 

75 Орлов Іван Олександрович с. Крижанівка вул.Атаманюка,6 800,00 на лікування 

76 Лоренц  Надія Антонівна с.Крижанівка вул.Безкоровайнова,24 1000,00 на лікування 

77 Зивар Тетяна Іллівна с.Крижанівка 

вул.Центральна,4-й 

пров.3 600,00 на лікування 

78 Треба  Михайло Іванович с.Крижанівка вул.Проценко,31 1000,00 на лікування 

79 Мазуркевич Юлія Євгенівна с.Крижанівка вул.Проценко,8 500,00 на лікування 

80 Гамбург Ірина Іванівна с.Крижанівка 

вул.Марсельська,35 

кв.284 700,00 
тяжке мат.стан. 

81 Данукалов Сергій Кузьмич с.Крижанівка 

вул.Бочарова Ген.54А, 

кв.18 500,00 
тяжке мат.стан. 

82 Полозюк  Ольга Леврентіївна с.Ліски пров.Трояндовий,1 1 500,00 тяжке мат.стан. 

83 
Денисова Аріна Вікторівна с. Крижанівка 

вул. Бочарова Ген., 

44а,кв240 
800,00 тяжке мат.стан. 

84 Гошуренко Микола Миколайович с.Ліски вул.Шкільна,8 2 000,00 учасник АТО 

 

Керуюча справами виконкому                /підпис/                                                    О.В. Антоненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

31 жовтня  2019 року                                                                      № 204  

 

 

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 № 205                     від 31.10.2019 р. 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Яніна А.А. від 24.10.2019 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 28.10.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ФОП Яніну А.А. термін розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності яка розташована 

за адресою: Одеська обл., Лиманський р., с. Крижанівка, вул. 

Миколаївська (напроти будинку № 22А), терміном на один рік 

2. Рекомендувати ФОП Яніну А.А. звернутися до відділу містобудування 

та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати ФОП Яніна А.А. 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 Яніну А.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 00.00.2019 №000 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 
 

 
 

 

Голова виконкому                      /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому            /підпис/  О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №206 від 31.10.2019 року 

с. Крижанівка 
 

Про погодження технічних умов 

№4138-29/3349 від 26 вересня 2019 року на 

підключення магазину ділянки до 

централізованої системи водопостачання та 

водовідведення сщ. Ліски 

Розглянувши заяву Ковальчук Кирила Сергійовича про підключення 

магазину ділянки до централізованої системи водопостачання та 

водовідведення сщ. Ліски, технічні умови №4138-29/3349 від 26 вересня 2019 

року, що додаються до заяви, виконавчий комітет Крижанівської сільської 

ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити технічні умови №4138-29/3349 від 26 вересня 2019 року на 

підключення магазину ділянки до централізованої системи водопостачання та 

водовідведення сщ. Ліски; 

2. 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   

31 жовтня  2019 року                                                                       № 207  

 

 

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                                                                  Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами                                                                 О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                 РІШЕННЯ №208       від  31 жовтня 2019 р.  

     

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 21.10.2019 року 

Розглянувши протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 21.10.2019 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 21.10.2019 року щодо визначення розміру 

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

сільської ради Комінтернівського району Одеської області: 

- для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Золота 

Ера ХХІ» у розмірі 1,0 % від загальної вартості будівництва об’єкта, розрахованої 

на основі норматива для одиниці створеної потужності при спорудженні об’єктів 

нежитлового будівництва (згідно нормативної одиниці 11 859 грн./м2, затвердженої 

рішенням сесії №602-VII від 22.12.17), що становить 536 925 грн. 75 коп. за 

будівництво 7-ми поверхового житлового будинку №6 за адресою с. Крижанівка, 

вул. Миколаївська, кадастровий номер земельної ділянки 5122783200:02:001:2150 

Лиманського району, Одеської області. 



2. ТОВ «Золота Ера ХХІ» 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 №209       від  31 жовтня 2019 р.  

     

Про звернення до суб’єктів обслуговуючих 

багатоквартирні будинки 

Розглянувши рекомендації Одеського обласного територіального відділення 

АМКУ щодо здійснення заходів для запобігання порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції шляхом забезпечення надання послуг з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води на території громади за затвердженими 

тарифами, керуючись ст.12, ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ:  

1.Звернутись до суб’єктів обслуговуючих багатоквартирні будинки з питання 

щодо необхідності дотримання законодавства в сфері надання послуг з постачання 

теплової енергії і гарячої води;  

2. Рекомендувати відповідним особам звернутись до Крижанівської сільської 

ради з належною заявою про затвердження тарифів з надання послуг з постачання 

теплової енергії і постачання гарячої води; 

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 №210 від 31.10.2019 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 громадянами Ханенко 

Людмилі Павлівні, Некрасовій Світлані Миколаївні, у зв’язку з тим що 

вищевказані жителі вже отримували матеріальну допомогу у поточному 

році, однак, відповідно до Програми «Милосердя в дії» матеріальна 

допомога надається 1 раз на рік; 

2. Відмовити у наданні матеріальної допомоги громадянам Морозовій 

Наталі Олександрівні, Морозовій Юлії Олександрівні, у зв’язку з 

відсутністю документів, які б підтверджували потребу у матеріальній 

допомозі;  

3. Відмовити у наданні матеріальної допомоги громадянину Кривенчук 

Андрію Анатолійовичу, у зв’язку з тим, що він не має реєстрації місця 

проживання на території Крижанівської сільської ради; 

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 

 РІШЕННЯ №211 від 31.10.2019 р.  

с. Крижанівка 

 
Про затвердження проектно-кошторисної документації  

«Будівництво дитячого садка на 120 місць з вбудованими громадськими 

приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначення в рівні цокольного поверху 

на території с. Крижанівка, Лиманського району, Одеської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5122783200:02:001:2807» 

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 дитячого садка на 

120 місць з вбудованими громадськими приміщеннями фізкультурно-оздоровчого 

призначення в рівні цокольного поверху на території с. Крижанівка, Лиманського 

району, Одеської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5122783200:02:001:2807», загальною кошторисною вартістю 72629,200 тис. грн.; 

2. 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 

 

 


