
 
 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

       

 РІШЕННЯ   

27 лютого 2020 року                  №17 

Про затвердження правил 

розміщення та демонтажу  

пам’ятників та інших 

об’єктів благоустрою на 

території кладовища 

 

          З метою підвищення рівня благоустрою населених пунктів та 

забезпечення більш ефективної реалізації діючих норм у сфері благоустрою, 

керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком 

утримання кладовищ та інших місць поховань, який затверджений наказом 

Держжитлокомунгоспу України №193 від 19.11.2003р., Держаними  

санітарними правилами та нормами "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і 

утримання кладовищ в населених пунктах України" ДСанПіН 2.2.2.028-99, що 

затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України 

№28 від 01.07.1999р., виконавчий комітет Крижанівської сільської ради, -  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити правила розміщення та демонтажу пам’ятників на території 

кладовища Крижанівської сільської ради. 

2. Доручити КП «НАДІЯ» забезпечення дотримання цих правил на 

території кладовища Крижанівської сільської ради.   

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мельника О.М. 

               

 

Голова виконкому           /підпис/                                                 Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами            /підпис/                                              О.В. Антоненко 

 



                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО РШЕННЯМ 

                                                                       ВИКОНКОМУ  

                                                                       КРИЖАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

                                                                       РАДИ № 17 від 27.02.2020 

 

 

Правила розміщення та демонтажу пам’ятників та інших об’єктів 

благоустрою на території кладовища Крижанівської сільської ради 

1. Вимоги до розміщення та облаштування пам’ятників 

     1.1. Для    розміщення   місця   поховання   спеціалізованому комунальному  

підприємству,  установі,  організації   в   постійне користування  відповідно  до  

вимог  земельного  законодавства  та гігієнічних  вимог  щодо  облаштування  

і  утримання  кладовищ   у населених   пунктах   України надається земельна  

ділянка. 

     1.2. На   могилах  (місцях  родинного  поховання),  у  межах наданої  

земельної  ділянки,  можуть  установлюватися   намогильні споруди 

(пам’ятники) та елементи благоустрою могили. 

     1.3. Для установлення намогильної споруди до КП «НАДІЯ» подаються  

такі  документи:   

     оригінал свідоцтва про смерть похованого; 

     свідоцтво  про поховання або в разі його відсутності письмову  

згоду  користувача  місця  поховання  (користувача місця родинного  

поховання)  на встановлення намогильної споруди; 

     документи, що підтверджують придбання намогильної споруди, її  

ціну та дату реалізації; 

     реквізити виконавця намогильної споруди. 

     1.4. Після отримання КП «НАДІЯ» документів визначених у п. 1.3. цих 

Правил, забезпечується  безперешкодний доступ на територію  кладовища  

транспортного  засобу, на якому перевозиться намогильна  споруда,  визначена  

у документі. 

    1.5. Після виконання  робіт  з  облаштування   могили   користувач  

зобов'язаний  забезпечити  прибирання  території  біля  могили  та винесення 

сміття до спеціально відведених місць на кладовищі, або за межі кладовища в 

залежності від його виду. 

    1.6. Усі намогильні споруди,  що встановлюються на могилі, повинні  

відповідати діючим стандартам та технологіям.  

 

 



2. Вимоги щодо утримання, демонтажу та проведення відновлювальних 

робіт намогильних споруд та елементів благоустрою. 

 

  2.1. На елементах благоустрою та намогильних спорудах можуть 

проводитись відновні (ремонтні) роботи або демонтаж старих споруд  

користувачами  у  межах наданої  земельної  ділянки. 

  2.2.  Для проведення робіт передбачених п. 2.1. цих Правил користувачами 

подається відповідна заява до КП «НАДІЯ» разом із даними (реквізитами) 

щодо виконавця таких робіт, разом з даними про встановлення нової споруди 

(пам’ятника) в разі такої необхідності.  

  2.3. Після узгодження дати та часу відповідних робіт забезпечується 

користувачу безперешкодний доступ на територію  кладовища  транспортного  

засобу, на якому перевозиться нова намогильна  споруда (пам’ятник),  

визначена  у документі. 

  2.4. Після демонтажу старої намогильної споруди (пам’ятнику) користувач за 

свій рахунок має демонтувати та вивезти сміття, яке утворилося в результаті 

демонтажу старої споруди (споруд). 

  2.5. Залишення будівельного та іншого сміття на території кладовища 

Крижанівської сільської ради, яке утворилося внаслідок монтажу/демонтажу 

намогильної споруди (споруд) категорично забороняється.  

  2.6. За невиконання пунктів 1.5. та 2.5 цих Правил користувач несе 

відповідальність, передбачену ст. 152 КУпАП. 

 
 
 

Керуюча справами                     /підпис/                                      О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

27 лютого 2020 року                                                                    №18 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення за адресою 

вул.Заболотного, 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, с.Ліски, 

Лиманський район, Одеська область», загальною кошторисною вартістю 

436,00778 тис. грн. 

2. Дозволити сільському голові укласти договори з підрядними організаціями 

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 



                    
 

  У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

   

РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

«27» лютого 2020 року                                                                            № 19 

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 № 1062-VII від 24.12.2019 року про затвердження Кошторису витрат 

Програми «Милосердя в дії» зі змінами від 14.02.2020 року № 1100-VII Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2020 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. 

 

 

 

Голова виконкому                   /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                /підпис/                                                 О.В. Антоненко 

 
 

 

 

 



 

 

 

 Додаток № 1 

До рішення виконкому № 19 від 27 лютого 2020 року 

 

 

№ 

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

1 Тімашов 

Михайло 

Тимофійович с.Ліски вул.Шевченка,19 500,00 

допомога інваліду  

учаснику бойових 

дій в Афганістані 

2 Малий 

Микола 

Костянтинович с. Крижанівка вул.Бескоровайнова, 6 500,00 

допомога інваліду  

учаснику бойових 

дій в Афганістані 

3 Гончарук 

Анатолій 

Миколайович с. Ліски 

вул.Одеська,37 

500,00 

допомога інваліду  

учаснику бойових 

дій в Афганістані 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

9 

Арзяєв 
Володимир 

Вікторович 
с. Крижанівка вул. Терешкової, 10 700,00 

допомога сім'ям, 

які потребують 

уваги та 

мат.підтримки 

10 Гниляк Таїсія Ісидорівна с.Крижанівка вул.Центральна,77а 

700,00 

допомога сім'ям, 

які потребують 

уваги та 

мат.підтримки 

11 Бякова Тетяна Вікторівна с. Крижанівка вул. Проценко,41а 

700,00 

допомога сім'ям, 

які потребують 

уваги та 

мат.підтримки 

12 Стець Ірина Олександрівна с. Крижанівка вул. Атаманюка, 34а 700,00 допомога сім'ям, 

які потребують 



уваги та 

мат.підтримки 

13 Неделякі Анна Миколаївна с.Крижанівка вул. Ярошевської, 23 

700,00 

допомога сім'ям, 

які потребують 

уваги та 

мат.підтримки 

14 Ткаченко Олена Іванівна с. Крижанівка вул.Ветеранів,38 

700,00 

допомога сім'ям, 

які потребують 

уваги та 

мат.підтримки 

15 Божинська Марія Леонтіївна с.Крижанівка вул.Ювілейна, 12 

700,00 

допомога сім'ям, 

які потребують 

уваги та 

мат.підтримки 

16 Надкирнична Тетяна Іванівна с. Крижанівка вул. Миколаївська,8а  700,00 

тяжке 

мат.становище 

17 Мовчан Василь Миколайович с. Крижанівка вул.Морська,58а 1 000,00 

допомога 

постражд. від 

стихійного лиха 

18 Рекечинська  Людмила Юхимівна с.Крижанівка вул.Рибача,35 1 000,00 на лікування  

19 Голота Марія Степанівна с. Крижанівка вул. Рибача, 4а 1 000,00 на лікування  

20 
Грабовецький 

Володимир 

Вікторович 
с. Крижанівка вул.Атаманюка,68 600,00 

на лікування  

21 Шереметцев В'ячеслав Борисович с. Крижанівка вул.Атаманюка,62 1 000,00 на лікування  

22 Семенова Алла Пилипівна с. Крижанівка вул. Сонячна, 48 2 000,00 на лікування  

23 Дубас Анатолій Віталійович с. Крижанівка вул. Гагаріна,12 700,00 на лікування 

24 Булова Марія Миколаївна с. Крижанівка Морська, 41 700,00 на лікування 

25 Новаченко Аркадій Іванович с. Крижанівка вул. Центральна, 54 700,00 на лікування 

26 Шаповаленко 

Валентин 

Володимирович с. Ліски вул. Чорноморська,4 
700,00 

на лікування 

27 Махова  Євгенія Іванівна с. Крижанівка вул. Сонячна, 66 2 000,00 на лікування 

28 Попов Віктор Геннадійович с. Крижанівка вул.Ярошевської, 57 1 000,00 на лікування 

29 Якунченкова Людмила Анатоліївна с. Крижанівка вул.Ярошевської, 39 1 000,00 на лікування 

30 Лис Анжела Вікторівна с. Крижанівка вул. Центральна,22 1 000,00 на лікування 

31 Басюк Галина Гур'ївна с. Крижанівка вул. Набережна,7 1 000,00 на лікування 

32 Кулик Валентина Павлівна с. Ліски вул. Зелена, 5 800,00 на лікування 

33 Шостак Катерина Павлівна с.Крижанівка вул.Бескоровайнова,42 700,00 на лікування 

34 Герасименко Тамара Іллівна с.Крижанівка вул.Центральна,31а 1 000,00 на лікування 

35 Мешко Хрестина Петрівна с. Ліски пров. Молодіжний, 11б 800,00 на лікування 

36 Трошина Валентина Василівна с. Крижанівка вул. Сонячна,55 700,00 на лікування 



37 Коржова Ірина Миколаївна с. Крижанівка вул. Рибача,15 а 1 000,00 на лікування 

38 Тітова Олена Вікторівна с. Крижанівка вул. Ювілейна,35б 800,00 на лікування 

39 Кучерук Надія Михайлівна с. Ліски вул. Шевченка, 1 б 700,00 на лікування 

40 Слєпухіна Варвара Остапівна с.Крижанівка вул. Гонтаренко,30 2 000,00 

допомога 

постражд. від 

стихійного лиха 

41 Псенкова 

Валентина 

Анатоліївна с.Крижанівка вул.Набережна,9а 600,00 на лікування 

42 Максименко  Ганна В'ячеславівна  с.Крижанівка 

вул.Миколаївська,3/2, 

кв.34 2 000,00 

на народження 

дитини 

43 Савченко Роман Анатолійович с.Крижанівка 

вул.Боч.Генерала,54Б, 

кв.23 2 000,00 

на народження 

дитини 

44 Бондаренко Олена Сергіївна с.Крижанівка 

вул.Сахарова Ак.,3А, 

кв.398 
2 000,00 

на народження 

дитини 

45 Бирлига Альона Геннадіївна с.Крижанівка 

вул.Марсельська,33/4, 

кв.69 
2 000,00 

на народження 

дитини 

46 Іванова Альона Андріївна с.Крижанівка вул.Морська,2 
2 000,00 

на народження 

дитини 

47 Ахметова Юлія Анатоліївна с.Крижанівка 

вул.Боч.Генерала,56, 

кв.60 
2 000,00 

на народження 

дитини 

48 Табашненко Андрій Іванович с.Крижанівка вул.Центральна,23а 
2 000,00 

на народження 

дитини 

49 Гергішан Дорина Дмитрівна с.Крижанівка 

вул.Миколаївська,3/4, 

кв.28 
2 000,00 

на народження 

дитини 

50 Назаренко Тетяна Іванівна с.Крижанівка Бочарова Ген.,56 кв.140 2 000,00 на поховання 

51 Швайкіна Наталія Миколаївна с.Крижанівка вул.Набережна,6 2 000,00 на поховання 

52 Гниляк Таїсія Ісидорівна с.Крижанівка вул.Центральна,77а 4 000,00 на поховання 

53 
Кириленко Тетяна Євстафіївна 

с.Крижанівка 

вул.Сахарова Ак.,3А, 

кв.361 
2 000,00 

на поховання 

54 Авімчук Григорій Омелянович с.Крижанівка Сонячна, 34 1 000,00 на оздоровлення 

55 Амбросієнко Галина Дмитрівна с.Крижанівка Ветеранів, 16/5 1 000,00 на оздоровлення 

56 Бєлік Валентина Василівна с.Крижанівка Сонячна, 19 1 000,00 на оздоровлення 

57 Благодир Ольга Михайлівна с.Крижанівка Гонтаренко, 38а 1 000,00 на оздоровлення 

58 Бурейко Яків Васильович с.Крижанівка Проценко, 30 1 000,00 на оздоровлення 

59 Василюк Євдокія Григорівна с. Крижанівка Бескоровайнова, 35 1 000,00 на оздоровлення 

60 Вашестюк Галина Вікторівна с.Крижанівка Миколаївська, 12 1 000,00 на оздоровлення 

61 Горпинюк 

Світлана 

Валентинівна с.Крижанівка Ярошевської, 46 1 000,00 на оздоровлення 

62 Гриненко  Марія Іванівна с. Крижанівка 

2-й пров. вул. 

Центральної, 2 1 000,00 на оздоровлення 



63 Гулак Світлана Йосипівна с.Крижанівка Морська, 64 1 000,00 на оздоровлення 

64 Гулак Світлана Йосипівна с.Крижанівка Морська, 64 1 000,00 до ювілею 

65 Єрвачова Людмила Василівна с.Крижанівка Центральна, 18 1 000,00 на оздоровлення 

66 Карауш Іван Григорович с.Крижанівка Гонтаренко, 49 1 000,00 на оздоровлення 

67 Коробцова  Антоніна Омелянівна с. Крижанівка 

3-й пров. вул. 

Центральної, 5 1 000,00 на оздоровлення 

68 Кушнір Любов Степанівна с. Крижанівка Атаманюка, 4 1 000,00 на оздоровлення 

69 Лоренц Надія Антонівна с. Крижанівка Бескоровайнова, 24 2 000,00 до ювілею 

70 Овчарук Антоніна Артемівна с.Крижанівка 

вул. Сахарова 

ак.,буд.9,кв.104 1 000,00 на оздоровлення 

71 Осипова Віра Матвіївна с.Крижанівка 

вул.Бочарова Ген.54 

Д,кв.3 1 000,00 на оздоровлення 

72 Пермякова 

Маргарита 

Олександрівна с.Крижанівка 

вул.Бочарова Ген.58 

кв.31 1 000,00 на оздоровлення 

73 Прищепа Раїса Лук'янівна с. Крижанівка Ювілейна, 21 1 000,00 на оздоровлення 

74 Прищепа Раїса Лук'янівна с. Крижанівка Ювілейна, 21 2 000,00 до ювілею 

75 Разкола Валентин Кузьмич с.Крижанівка Центральна, 37 1 000,00 на оздоровлення 

76 Савченко Людмила Петрівна с.Крижанівка Морська, 85 1 000,00 на оздоровлення 

77 Седенко Юрій Дмитрович с.Крижанівка Проценко, 17а 1 000,00 на оздоровлення 

78 Седенко Юрій Дмитрович с.Крижанівка Проценко, 17а 1 000,00 до ювілею 

79 Сльозко Галина Іванівна с.Крижанівка Заболотного ак., 83б/6 1 000,00 на оздоровлення 

80 Сльозко Галина Іванівна с.Крижанівка Заболотного ак., 83б/6 1 000,00 до ювілею 

81 Стеблівська Тетяна Семенівна с.Крижанівка Ювілейна, 35 1 000,00 на оздоровлення 

82 Третьяков  Юрій Михайлович с.Крижанівка 

вул.Миколаївська,3/5 

кв.26 1 000,00 на оздоровлення 

83 Третьяков  Юрій Михайлович с.Крижанівка 

вул.Миколаївська,3/5 

кв.26 1 000,00 до ювілею 

84 Шаповаленко Анатолій Вікторович с.Крижанівка Бочарова ген.,44а, кв.55 1 000,00 на оздоровлення 

85 Шепель 

Костянтин 

Васильович с.Крижанівка Бескоровайнова, 9 1 000,00 на оздоровлення 

 

 

 

        Керуюча справами виконкому  /підпис/         О.В. Антоненко  
 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

 РІШЕННЯ № 20  

 від 27.02.2020 р.                                                                                                                                        

 

Про надання адреси семи поверховому,  односекційному 

житловому будинку № 6 з вбудованими приміщеннями комерційного 

призначення якій розташован на території села Крижанівка 

Лиманського району Одеської області на земельній ділянці за 

кадастровим номером 5122783200:02:001:2150. 

 

Розглянувши заяву директора ПП « Золота Ера XXI» Федорова Д.В.  про 

присвоєння адреси новозбудованому семи поверховому,  односекційному 

житловому будинку № 6 з вбудованими приміщеннями комерційного 

призначення який розташований на території села Крижанівка Лиманського 

району Одеської області на земельній ділянці за кадастровим номером 

5122783200:02:001:2150, враховуючи сертифікат відповідності закінченого 

будівництва об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до 

експлуатації виданий Департаментом Державної архітектурно-будівельної 

інспекції України в Одеській області від 13.01.2020 серія ОД № 162200131096, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 

1. Надати адресу новозбудованому семи поверховому,  односекційному 

житловому будинку № 6 з вбудованими приміщеннями комерційного 

призначення якій розташовано на території села Крижанівка Лиманського 

району Одеської області на земельній ділянці за кадастровим номером 

5122783200:02:001:2150 - Одеська область,  Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Миколаївська, буд. 3/6. 

2. Визначити реквізити адрес квартир, що розташовуються у семи 

поверховому,  односекційному житловому будинку № 6 з вбудованими 

приміщеннями комерційного призначення за адресою: Одеська область,  



Лиманський район, село Крижанівка, вул. Миколаївська, буд. 3/6, наступні 

адреси: Одеська область,  Лиманський район, село Крижанівка, вул. 

Миколаївська, буд. 3/6, квартири - з №1 по №8, з №10 по № 83. 

3. Визначити реквізити адрес комерційних приміщень, що 

розташовуються у семи поверховому,  односекційному житловому будинку № 

6 з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: 

Одеська область,  Лиманський район, село Крижанівка, вул. Миколаївська, 

буд. 3/6, наступні адреси: Одеська область,  Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Миколаївська, буд. 3/6, нежитлові приміщення - з №101 по 

№110. 

4. Визначити реквізити адрес нежитлових приміщень (комор), що 

розташовуються у семи поверховому,  односекційному житловому будинку № 

6 з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: 

Одеська область,  Лиманський район, село Крижанівка, вул. Миколаївська, 

буд. 3/6, наступні адреси: Одеська область,  Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Миколаївська, буд. 3/6, нежитлові приміщення (комори) - з 

№1по № 31. 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

 РІШЕННЯ № 21  

 від 27.02.2020 р.                                                                                                                                        

 

Про надання адреси семи поверховому,  односекційному 

житловому будинку № 7 з вбудованими приміщеннями комерційного 

призначення якій розташован на території села Крижанівка 

Лиманського району Одеської області на земельній ділянці за 

кадастровим номером 5122783200:02:001:2150. 

 

Розглянувши заяву директора ПП « Золота Ера XXI» Федорова Д.В.  про 

присвоєння адреси новозбудованому семи поверховому,  односекційному 

житловому будинку № 7 з вбудованими приміщеннями комерційного 

призначення який розташований на території села Крижанівка Лиманського 

району Одеської області на земельній ділянці за кадастровим номером 

5122783200:02:001:2150, враховуючи сертифікат відповідності закінченого 

будівництва об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до 

експлуатації виданий Департаментом Державної архітектурно-будівельної 

інспекції України в Одеській області від 13.01.2020 серія ОД № 162200131306, 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 

3. Надати адресу новозбудованому семи поверховому,  односекційному 

житловому будинку № 7 з вбудованими приміщеннями комерційного 

призначення якій розташовано на території села Крижанівка Лиманського 

району Одеської області на земельній ділянці за кадастровим номером 

5122783200:02:001:2150 - Одеська область,  Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Миколаївська, буд. 3/7. 

4. Визначити реквізити адрес квартир, що розташовуються у семи 

поверховому,  односекційному житловому будинку № 7 з вбудованими 

приміщеннями комерційного призначення за адресою: Одеська область,  



Лиманський район, село Крижанівка, вул. Миколаївська, буд. 3/7, наступні 

адреси: Одеська область,  Лиманський район, село Крижанівка, вул. 

Миколаївська, буд. 3/7, квартири - з №1 по №76. 

3. Визначити реквізити адрес комерційних приміщень, що 

розташовуються у семи поверховому,  односекційному житловому будинку № 

7 з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: 

Одеська область,  Лиманський район, село Крижанівка, вул. Миколаївська, 

буд. 3/7, наступні адреси: Одеська область,  Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Миколаївська, буд. 3/7, нежитлові приміщення - з №101 по 

№103,  №106. 

4. Визначити реквізити адрес нежитлових приміщень (комор), що 

розташовуються у семи поверховому,  односекційному житловому будинку № 

7 з вбудованими приміщеннями комерційного призначення за адресою: 

Одеська область,  Лиманський район, село Крижанівка, вул. Миколаївська, 

буд. 3/7, наступні адреси: Одеська область,  Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Миколаївська, буд. 3/7, нежитлові приміщення (комори) - з 

№1по № 48. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконкому О.В. Антоненко. 

 

 

Сільський голова                                 (підпис)                 Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому           (підпис)      О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 22 від 27 лютого 2020 

с. Крижанівка 

 

 

Про заходи щодо здійснення  

благоустрою населених пунктів  

Крижанівської сільської ради на 2020 рік  

 

 

З метою підвищення рівня благоустрою населених пунктів 

Крижанівської сільської ради, забезпечення дотримання вимог діючого 

законодавства в сфері благоустрою, керуючись прагненням підвищити 

рівень комфорту життя для мешканців та гостей Крижанівської громади, 

відповідно до вимог Законів України «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про дорожній рух», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради, - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Оголосити з 1 березня 2020 року двомісячник толоки на території 

Крижанівської сільської ради. 

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Крижанівської 

сільської ради запланувати відповідні заходи щодо толоки.     

3. Доручити відділу містобудування та архітектури виконавчого органу 

Крижанівської сільської ради визначити  перелік об’єктів  

благоустрою, які потребують свого поліпшення.  

4. Для реалізації п. 3 цього рішення, відділу містобудування та 

архітектури розробити рекомендації щодо здійснення відповідних 

заходів.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської 

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 №23 від 27 лютого 2020  

 
Про проведення робіт з благоустрою прилеглої території до 

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

Бочарова, 75А 

 

Розглянувши заяву Деркача Анатолія Михайловича від 30.02.2020, щодо 

проведення робіт з благоустрою території прилеглої до присадибної земельної 

ділянки за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сщ. Ліски, вул. Бочарова, 75А 

(кадастровий номер: 5122783200:01:002:2551), враховуючи положення 

містобудівної документації сщ. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області, а саме необхідність проведення робіт з підвищення 

пропускної спроможності автомобільної дороги по вул. Заболотного в сщ. Ліски, 

шляхом будівництва додаткових смуг руху, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», вимогами Єдиних правил ремонту і утримання 

автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та 

охорони, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 

198, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 

 

1. Відмовити Деркачу Анатолію Михайловичу у дозволі на проведення робіт 

з благоустрою території прилеглої до присадибної земельної ділянки за 

адресою: Одеська обл., Лиманський р., сщ. Ліски, вул. Бочарова, 75А 

(кадастровий номер: 5122783200:01:002:2551). 

2. Повернутися до розгляду даного питання після проведення робіт з 

реконструкції автомобільної дороги по вул. Заболотного в сщ. Ліски 

Лиманського району Одеської області. 

3. 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                /підпис/                                                 О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №24 від  27.02.2020 р.                                                              

Про переведення дачного (садового) будинку у жилий за заявою 

гр. Чубова Ю.О. 

 

Розглянувши заяву гр. Чубова Юрія Олександровича про переведення 

дачного (садового) будинку, розташованого за адресою – Одеська область, 

Лиманський район, с Крижанівка, вул. Садова, буд. 6, що належить заявнику 

відповідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності, індексний номер: 17207463 від 31.01.2014 року, 

враховуючи позитивний звіт про проведення технічного огляду дачного 

(садового) будинку від 25 листопада 2019 року, проведений експертом О.М. 

Фучко (кваліфікаційний сертифікат Серія АЕ № 001660), керуючись Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них 

місця проживання» від 2 вересня 2014 року №1673-VII, Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку переведенням дачних і 

садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі 

будинки» від 29 квітня 2015 року №321, ст. 59, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 

 

1. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Чубова Юрія 

Олександровича, який розташований за адресою Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вулиця Садова, буд. 6 у жилий будинок;  

2. 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 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №25 від 27.02.2020 року 

 

Про узгодження робочого проекту «ПС, СО, СЦПН» «Система адресної 

пожежної сигналізації», «Система мовного оповіщення про пожежу та 

управління евакуацією людей», «Система передавання тривожних сповіщень 

на пульт централізованого пожежного спостереження»  

 

У зв’язку  з нагальною потребою у системах адресної пожежної 

сигналізації, мовного оповіщення про пожежу, передавання тривожних 

сповіщень на пульт централізованого пожежного спостереження на території 

Крижанівської сільської ради, ТОВ «МС ПЛЮС» на замовлення 

крижанівської сільської ради розроблено робочий проект  «ПС, СО, СЦПН» 

«Система адресної пожежної сигналізації», «Система мовного оповіщення про 

пожежу та управління евакуацією людей», «Система передавання тривожних 

сповіщень на пульт централізованого пожежного спостереження», керуючись 

ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Узгодити робочий проект «ПС, СО, СЦПН» «Система адресної пожежної 

сигналізації», «Система мовного оповіщення про пожежу та управління 

евакуацією людей», «Система передавання тривожних сповіщень на пульт 

централізованого пожежного спостереження»;  

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                /підпис/                                                 О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №26 від 27.02.2020 року 

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволу на озеленення території 

прилеглої до земельної ділянки, яка знаходиться за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ. 

Ліски, вул. Придорожна, 77А 

 

Розглянувши заяву Пруднікова Віталія Костянтиновича щодо дозволу на 

благоустрій території прилеглої до земельної ділянки, що належить йому та 

знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ. Ліски, вул. 

Придорожна, 77А, керуючись, Правилами благоустрою території Крижанівської 

сільської ради, затвердженими рішенням Крижанівської сільської ради №299- VI від 

30.12.2012 року 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на озеленення та благоустрій території (50 м.кв.) прилеглої до 

земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, сщ. Ліски, вул. Придорожна, 77А, та належить Пруднікову Віталію 

Костянтиновичу; 

2. Зобов’язати Пруднікова Віталія Костянтиновича, дотримуватись Правил 

благоустрою території Крижанівської сільської ради; 

3. Дане рішення не є підставою для встановлення тимчасових споруд, парканів, та 

загороджень;  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради, Антоненко О.В.  

 

Голова виконкому                   /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                /підпис/                                                 О.В. Антоненко 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРИЖАНІВСЬКОЇ   СІЛЬСЬКОЇ   РАДИ 

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                 РІШЕННЯ № 27       від        27.02.2020р. 

 

Про погодження розміщення 

каналізаційно-насосної станції 

підземного типу 

 

Розглянувши на відкритому засіданні виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради листа директора ТОВ «ІНГРАДБУД» Сісковича 

Н.В., ,  керуючись ст. 52,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконком Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 

Одеської області: 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити ТОВ «ІНГРАДБУД» розміщення каналізаційно-насосної 

станції підземного типу (КНС) на земельних ділянках 

5122783200:01:002:1680; 5122783200:01:002:1677; 

2. ТОВ «ІНГРАДБУД» здійснювати розміщення КНС підземного типу 

відповідно до містобудівних вимог; 

3. 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                /підпис/                                                 О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №28 від 27.02.2020 р.  

с. Крижанівка 

 

Про погодження тарифів на опалення в житлових 

будинках, розташованих за адресою Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ген. Бочарова, 

буд.№№54; 54-а; 54-б; 54-в; 54-г; 54-д; 56; 56-а 

 

Розглянувши заяву С.А. Швед, голови кооперативу ОК «ЖЕК» 

Суворовський» щодо встановлення тарифів на опалення в житлових будинках, 

розташованих за адресою Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 

вул. Ген. Бочарова, буд.№№54; 54-а; 54-б; 54-в; 54-г; 54-д; 56; 56-а,  керуючись 

ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.49 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до 

формування тарифів на житлово-комунальні послуги» виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити тарифи в житлових будинках, розташованих за адресою 

Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ген. Бочарова, 

буд.№№54; 54-а; 54-б; 54-в; 54-г; 54-д; 56; 56-а, за умови дотримання 

чинного законодавства 

 

Тариф на опалення:  

 

21,39 грн. - за 1 м2  

 

1306,28  грн. – 1 гКал. 

 

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                /підпис/                                                 О.В. Антоненко 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                                   РІШЕННЯ №29 від 27.02.2020 р.  

  

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволів на розміщення   

зовнішньої реклами ТОВ «РІТЕЙЛ-СЕРВІС» 

 

Відповідно  Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України 

від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 

реклами», рішенням Крижанівської сільської ради «Про затвердження Правил розміщення 

зовнішньої реклами на території Крижанівської сільської ради» №300 – VII від 05.09.2016 

року, керуючись пп. 13 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ТОВ «РІТЕЙЛ-СЕРВІС» на розміщення засобів зовнішньої реклами – 

сіті-лайтів 1420 мм х 2560 мм., у кількості 4 штук за адресою – Одеська область, 

Лиманський район, с.Крижанівка, вул. Бочарова генерала, 50 ТЦ «Атриум»;  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету, Антоненко О.В.  

 

  

Голова виконкому                   /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                /підпис/                                                 О.В. Антоненко 

 


