
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 233 від 18.12.2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про затвердження комплексної схеми  

розміщення тимчасових споруд для  

провадження підприємницької діяльності  

в межах земельної ділянки за адресою:  

Одеська обл., Лиманський р., сщ. Ліски, 

вул. Южна, 107 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Ковальчука К. С.  від 16.12.2019 року, 

вивчивши графічні та текстові матеріали комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах 

земельної ділянки за кадастровим номером: 5122783200:01:002:0504, яка 

розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сщ. Ліски, вул. 

Южна, 107, відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про 

благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України 

від 30.03.1994 №198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і 

утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил 

користування ними та охорони», наказу Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись 

Правилами розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території населених пунктів 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Комплексну схему розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в межах земельної ділянки 



за кадастровим номером: 5122783200:01:002:0504, яка розташована за 

адресою: Одеська обл., Лиманський р., сщ. Ліски, вул. Южна, 107. 

2. Затвердити архітектурні типи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності. 

3. Зобов’язати ФОП Ковальчука К. С.  звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради для оформлення паспортів прив’язки тимчасових 

споруди.  

4. Зобов’язати ФОП Ковальчука К. С.  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 населених пунктів Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області. 

5. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Ковальчука К. С.  

встановити біля тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

6. 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                /підпис/                        О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до витягу із рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 18.12.2019 № 233 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 
 

 

 

Голова виконкому                  /підпис/                           Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами                /підпис/                        О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                           РІШЕННЯ №234           від 18.12.2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розташування 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Ковальчука К.С. від 16.12.2019 року про 

надання дозволу на розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на земельній ділянці площею 

0,1 га з кадастровим номером 5122783200:02:001:2176, яка знаходиться за 

адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка (вздовж траси М-

28) та відповідно до договору оренди земельної ділянки від 17.10.2019 

знаходиться в користуванні Ковольчука К.С., 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 

Лиманського району Одеської області від 25.04.2019 № 925-VIІ, 

враховуючи висновок відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

Області від 17.12.2019, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити ФОП Ковальчуку К.С місце розташування групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності в кількості п’яти 

одиниць, загальною площею 150.0 кв.м.,  на земельній ділянці площею з 

кадастровим номером 5122783200:02:001:2176, яка знаходиться за 

адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка (вздовж траси М-

28) 



2. Рекомендувати ФОП Ковальчуку К.С. звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради для оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових 

споруд.  

3. Зобов’язати ФОП Ковальчуку К.С. забезпечити належне утримання 

прилеглої до групи тимчасових споруд території, підтримувати 

належний експлуатаційний стан групи 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 Ковальчуку К.С. 

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                /підпис/                        О.В. Антоненко 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до витягу із рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 18.12.2019 № 234 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

  

 

 

 

 



  

 
    У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАЧИЙ КОМІТЕТ 

  с. Крижанівка                               РІШЕННЯ №235                  від 18.12.2019 року 

 

Про затвердження тарифу 

на водопостачання  

  

Розглянувши  клопотання КП «Надія»  щодо затвердження тарифу  на 

водопостачання для споживачів селища Ліски, керуючись підпунктом 2 

пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради, 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити тариф на водопостачання та для споживачів згідно з 

додатком №1.  

2.  Комунальному підприємству «Надія»: 

- Повідомити  споживачів через засоби масової інформації 

про затвердження тарифу на водопостачання у термін визначений 

законодавством.      

- Укласти договори на водопостачання відповідно до 

встановленого тарифу для споживачів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

  

  

Голова виконкому                         /підпис/                                    Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому             /підпис/                         О.В. Антоненко 

 

  
 
 
 
 
  
  



  

                                                                    Додаток №1 

                                     До  рішення виконавчого комітету 

                                     селищної ради №235 від 18.12.2019 року 

  
  
  
  

Тарифи  на водопостачання  в т.ч.ПДВ 
  
  
  
  

 на  централізоване  водопостачання  для всіх  груп споживачів 19,26 грн 

за 1 м3. 
  
  
  
  
  
  
  

 Керуюча справами виконкому                /підпис/              О.В. Антоненко 

 
  
  
  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                            РІШЕННЯ №236 від 18.12.2019 року 

           

Про сільський бюджет на 2020 рік 

Заслухавши доповідь заступника голови з економічних питань Дудник 

М.В. про сільський бюджет на 2020 рік, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради  

Вирішив: 

1) Погодити та внести на розгляд ради питання про сільський бюджет 

Крижанівської сільської ради на 2020 рік; 

 

2) Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника голови з 

економічних питань. 

 

Сільський голова                      /підпис/                                            Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому        /підпис/                                О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №237 від 18.12.2019 року 

с. Крижанівка 
 

 Про внесення  на  розгляд  ради   питання   

щодо затвердження плану роботи 

виконавчого комітету на 2020 рік  

Розглянувши пропозиції членів виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради, заслухавши інформацію сільського голови Крупиці Н.Г. «Про план 

роботи виконавчого комітету Крижанівської сільської ради на 2020 рік», 

керуючись ст. 26, ст. 40, ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування 

в Україні”,  виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради на 2020 рік. (додається). 

2. Винести на розгляд ради план роботи виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради на 2020 рік. 

3. Зобов’язати заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, заступника голов из правових питань, 

секретаря ради (за згодою), керуючу справами, забезпечити  своєчасну і 

якісну підготовку та виконання  запланованих заходів; 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету  Антоненко О.В. 

  

Голова виконкому                            /підпис/                                Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому          /підпис/                                О.В. Антоненко 



 

ДОДАТОК до рішення виконавчого 

комітету №237 від 18.12.2019 «Про 

внесення  на  розгляд  ради   питання   

щодо затвердження плану роботи 

виконавчого комітету на 2020 рік» 

ПЛАН РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРИЖАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2020 РІК 

1. Про санітарний стан на території сільської ради 

Щоквартально 

2. Про стан сприяння організації призову громадян України на строкову 

військову службу на території Крижанівської сільської ради  

січень 2020 р. 

3. Про роботу дільничного інспектора по профілактиці правопорушень на 

території сільської ради 

щоквартально 

4. Про роботу кафе та барів в вечірній час 

Щоквартально 

5. Про роботу громадських формувань на території сільської ради  

 

Квітень 2020 р. 

6. Про технічний стан дитячих майданчиків на території Крижанівської 

сільської ради 

Квітень 2020 р. 

7. Про ведення військового обліку на території Крижанівської сільської ради 

Травень 2020 р. 

8. Про організацію літнього оздоровлення дітей, проживаючих на території 

Крижанівської сільської ради 

Травень 2020 р. 



9. Про підготовку пляжів до літнього сезону 2020 року та запобігання 

загибелі людей на водних об’єктах 

Травень 2020 р. 

10. Про профілактику правопорушень серед неповнолітніх  

травень 2020 р.  

11. Про стан охорони здоров’я на території сільської ради  

Серпень 2020 року  

12. Про стан зелених насаджень  

Серпень 2020 року 

13.  Про хід підготовки установ та організацій, розташованих на території 

сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 р.р. 

Вересень 2020 р. 

14. Про роботу адміністративної комісії Крижанівської сільської ради 

щоквартально  

15. Про стан та заходи протипожежної охорони об’єктів на території сільської 

ради 

Щоквартально 

16. Звіт про роботу ЦНАП Крижанівської сільської ради  

Щоквартально 

17. Звіт про роботу сільського будинку культури  

Щоквартально 

18. Про стан роботи зі зверненнями громадян  

Щоквартально 

19. Про заходи щодо ліквідації снігових заметів та ожеледиці на території 

Крижанівської сільської ради в зимовий період 2020-2021 років 

Листопад 2020 р. 

20. Про план роботи виконавчого комітету на 2021 рік 

Грудень 2020 р. 

21. Про стан реєстрації актів цивільного стану у виконкому сільської ради  



 

Грудень 2020 рік 

 

 

Керуюча справами виконкому           /підпис/                            О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №238 від 18.12.2019 року 

с. Крижанівка 

 

Про розгляд заяви щодо встановлення 

тарифів з централізованого водопостачання 

та водовідведення ТОВ «Комінтернівське 

комунальне господарство» 

 

Розглянувши заяву Вх.№02-11/847 від 18.10.2019 року від директора 

ТОВ «Комінтернівське комунальне господарство» Фізер Г.І. щодо 

встановлення тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення,  

керуючись ст. 16, 17 Закону України «Про питну воду та водопостачання», ст. 

23 Закону України «Про надра», ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Відкласти розгляд питання про встановлення тарифів з централізованого 

водопостачання та водовідведення ТОВ «Комінтернівське комунальне 

господарство», у зв’язку з поданням неповного пакету підтвердних 

документів; 

2. Рекомендувати ТОВ «Комінтернівське комунальне господарство» надати до 

Крижанівської сільської ради разом із заявою про встановлення тарифів з 

централізованого водопостачання та водовідведення наступні документи: 1) 

дозвіл на користування надрами, 2) ліцензію  на господарську діяльність з 

централізованого водопостачання та водовідведення, 3)державний акт на 

право постійного користування або на право власності на землю, 4)  

технічний проект на розміщення водопровідних мереж, споруд та 

устаткування (паспорти мереж, споруд та устаткування). 

3. Рекомендувати вказати у заяві місця провадження діяльності з зазначенням  

адрес будинків, для забезпечення яких послугами встановлюється тариф; 

4. Рекомендувати подати економічно обгрунтований розрахунок тарифу з 

централізованого водопостачання та водовідведення з зазначенням повної 

собівартості послуг, включаючи планові витрати та плановий прибуток від 

діяльності. 



5.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  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №239  
від  18.12.2019 року 

     

Про затвердження протокольних рішень комісії з питань 

залучення та розподілу коштів пайової участі замовників у 

створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів 

Крижанівської сільської ради  

Розглянувши протокольні рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради №47 від 17.12.2019 та №48 від 18.12.2019, 

щодо визначення 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 протокольні рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради №47 від 17.12.2019 та №48 від 18.12.2019 

щодо визначення розміру пайової участі у створенні інфраструктури с. Крижанівка 

та с. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області. 

2. Визначити пайову участь для замовників визначних в протокольних 

рішеннях №47 від 17.12.2019 та №48 від 18.12.2019 у наступних розмірах: 

- для Кіракосян Арпіне у розмірі 3% від загальної вартості будівництва 

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

спорудженні об’єктів нежитлового будівництва, яка становить 19 390 грн. 00 коп. за 

1 м2, що становить 2 685 243 грн. 54 коп., за будівництво нежитлової будівлі, яка 

розташована по вул. Ак. Сахарова, 1-Г, с. Крижанівка Лиманського району Одеської 

області; 

- для Юзбашян Каріне Ашотівни у розмірі 3% від загальної вартості 

будівництва об’єкта, що становить 397 309 грн. 50 коп., за будівництво нежитлового 

об’єкту (магазину з адміністративними, побутовими та іншими допоміжними 

приміщеннями), який розташований по вул. Ак. Сахарова, 1Б/2, с. Крижанівка 

Лиманського району Одеської області; 

- для ТОВ «АТБ – торгстрой» у розмірі 5%, від загальної вартості 

будівництва об’єкта, що становить 2 542 200 грн. 90 коп., за будівництво магазину 

продовольчих та непродовольчих товарів, який розташований за адресою:  вул. 

Паустовського, 31 Д/2, с. Крижанівка Лиманського району Одеської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5122783200:01:002:2484; 

- для ТОВ «Будсмарт» у розмірі 1% від загальної вартості будівництва 

об’єкта, що становить 579 782 грн. 60 коп., за будівництво ЖК «Смарт», який 

розташований на земельній ділянці №604, масиву 41, с. Крижанівка Лиманського 

району Одеської області (будівельний номер: Одеська область, Лиманський район, 

с. Крижанівка, вул. Ген. Бочарова, буд. 7б (секція Д, секція Е, секція Ж, секція З). 

3. Замовникам будівництва визначеним в п. 1 та 2 цього рішення укласти 

договори про пайову участь у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради не пізніше 10-денного строку з дня прийняття 

рішення. 

4. 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 

 

 

 

 


