
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 227 від 04 грудня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Мамієнко В.М. від 25.11.2019 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 03.11.2019, виконавчий комітет Крижанівської 

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ФОП Мамієнко В.М. термін розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності яка розташована за адресою: 

Одеська обл., Лиманський р., с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 71, терміном на 

один рік 

2. Рекомендувати ФОП Мамієнко В.М. звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ФОП Мамієнко В.М. забезпечити належне утримання прилеглої 

до тимчасової споруди території, підтримувати належний експлуатаційний 

стан тимчасової споруди, відповідного технологічного обладнання, що 

використовується разом з тимчасовою спорудою, суворо виконувати вимоги 

Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 



розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Мамієнко В.М. встановити біля 

тимчасової споруди обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

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 04.12.2019 №227 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Голова виконкому                      /підпис/     Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому          /підпис/                  О.В. Антоненко 

 
 

 

 



 

 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

 

      РІШЕННЯ   

4 грудня  2019 року                                                                        № 228 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт мережі водопроводу по вулиці Южна в сщ.Ліски Лиманського 

району Одеської області» 

 

 

Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи 

та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» №560 від 11.05.2011 року, та на підставі позитивного  Експертного звіту 

державної експертизи проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

мережі водопроводу по вулиці Южна в сщ.Ліски Лиманського району Одеської 

області», керуючись  ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради    

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт мережі 

водопроводу по вулиці Южна в сщ.Ліски Лиманського району Одеської області» 

загальною кошторисною вартістю будівництва 875,660 тис. грн. 

2. Дозволити сільському голові укласти договори з підрядними організаціями на 

виконання будівельних робіт з відповідного капітального ремонту та здійснити 

передплату у розмірі 30% від суми договору.  

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

діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

 

 

 

 

Голова виконкому               /підпис/                                                   Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                     /підпис/                                             О.В. Антоненко 
 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ   

 

      РІШЕННЯ   

4 грудня  2019 року                                                                        № 229 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт мережі водопроводу по вулиці Зелена в сщ.Ліски Лиманського 

району Одеської області» 

 

 

Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 

експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи 

та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» №560 від 11.05.2011 року, та на підставі позитивного  Експертного звіту 

державної експертизи проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт 

мережі водопроводу по вулиці Зелена в сщ.Ліски Лиманського району Одеської 

області», керуючись  ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради    

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт мережі 

водопроводу по вулиці Зелена в сщ.Ліски Лиманського району Одеської області» 

загальною кошторисною вартістю будівництва 546,060 тис. грн. 

2. Дозволити сільському голові укласти договори з підрядними організаціями на 

виконання будівельних робіт з відповідного капітального ремонту та здійснити 

передплату у розмірі 30% від суми договору.  

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

діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

 

 

 

Голова виконкому                           /підпис/                                       Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                          /підпис/                                        О.В. Антоненко 
 
 

 



 

 
 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №230 від 04.12.2019 року 

с. Крижанівка 
 

Про надання дозволу на підключення до 

централізованої системи водопостачання та 

водовідведення 

Розглянувши заяву Козлової Олени  Олегівни про надання дозволу на 

підключення будівлі плануємого медичного центру, за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ярошевської, 22  до централізованої системи 

водопостачання та водовідведення, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Дозволити підключення до централізованої системи водопостачання та 

водовідведення будівлі плануємого медичного центру, за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ярошевської, 22; 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М.  

 

 

Голова виконкому                                                  Н.Г. Крупиця 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                             О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №231 від     22.11.2019 року                                                                

 

Про надання адреси квартирі  

 

Розглянувши спільну заяву гр. Федкевич Юлії Анатоліївні та гр. Федкевич 

Євгена Миколайовича про присвоєння адреси квартирі (загальна площа – 54,3 м.кв., 

житлова площа – 24,9 м.кв.), у житловому будинку №33/3 по вул. Марсельська, яка 

належить заявникам згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності індексний номер №178614220 та № 178614300, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням 

«Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 

території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року 

рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 

 

1.Надати адресу квартирі (загальна площа – 54,3 м.кв., житлова площа – 24,9 

м.кв.), у житловому будинку №33/3 по вул. Марсельська, у с. Крижанівка, Лиманського 

району, яка належить гр. Федкевич Юлії Анатоліївні та гр. Федкевич Євгена 

Миколайовича згідно витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності індексний номер №178614220 та № 178614300яка– 

Одеська область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Марсельська, буд. 33/3, 

кв.156; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконкому О.В. Антоненко. 

 

 

Голова виконкому                                                  Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому                              О.В. Антоненко 
 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №232 від 22.11.2019 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 громадянам Лазаренко Лілії 

Мерівни, Олейнікову Володимиру Едуардовичу, Озеровій Олені Володимирівні, 

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 Романенко Наталі Борисівні у 

зв’язку з відсутністю договору на вивезення твердих побутових відходів;  

3. Відмовити у наданні матеріальної допомоги Бикову Сергію Івановичу, у зв’язку 

з тим, що він помер;  

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 

 


