
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 15 від 18 лютого 2020 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву гр. Кімуржи С.І.  від 18.02.2020 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, виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити гр. Кімуржи С.І.  термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності яка розташована за адресою: 

Одеська обл., Лиманський р., с. Крижанівка, вул. Марсельська (група №1), 

терміном на один рік. 

2. Зобов’язати гр. Кімуржи С.І.  звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати гр. Кімуржи С.І.  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. 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 

  

  Секретар                           /підпис/              Л.Л. Бондаренко 



 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 18.02.2020 №15 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 
 

 

 

 Секретар                                         /підпис/          Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 16 від 18 лютого 2020 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву гр. Кімуржи С.І.  від 18.02.2020 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, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити гр. Кімуржи С.І.  термін розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності яка розташована за адресою: Одеська обл., 

Лиманський р., с. Крижанівка, вул. Марсельська (група №2), терміном на один рік. 

2. Зобов’язати гр. Кімуржи С.І.  звернутися до відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для оформлення паспорта 

прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати гр. Кімуржи С.І.  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. 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 

 

Секретар                                 /підпис/                                Л.Л. Бондаренко 

 

 



 
 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 18.02.2020 №16 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 
 

 

 

 Секретар                                     /підпис/            Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 
 


