
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №73 від  07.07.2020 р. 

                                                         

Про переведення нежитлового приміщення у житлову квартиру 

за заявою гр. Бондаренко Наталі Василівни 

 

Розглянувши заяву гр. Бондаренко Наталі Василівни про переведення у 

житлову квартиру нежитлового приміщення №158, що знаходиться у 

житловому будинку №33/3 по вул. Марсельська у с. Крижанівка Лиманського 

району Одеської області, враховуючи позитивний висновок щодо технічної 

можливості зміни цільового призначення нежитлового приміщення у житлову 

квартиру, проведений експертом міністерства регіонального розвитку 

будівельного та житлово-комунального господарства України сертифікат 

серія АЕ №001788, Гузєвою І.А., керуючись частиною першою статті 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням №610-VII 

27 сесії Крижанівської сільської ради VII скликання від 16 лютого 2018 року 

«Про впорядкування організаційних питань роботи Центру надання 

адміністративних послуг Крижанівської сільської ради» (Додаток №77), 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 

 

1. Перевести нежитлове приміщення №158, що знаходиться у 

житловому будинку №33/3 по вул. Марсельська у с. Крижанівка Лиманського 

району Одеської області у житлову квартиру. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами виконкому, О.В. Антоненко.  

 

 

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради           /підпис/                       О.М. Мельник 

 

Керуюча справами виконкому                    /підпис/                     О.В. Антоненко 
 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №74 від 07.07.2020 року 
с. Крижанівка 

 

Про встановлення тарифів ТОВ «Комінтернівське 

Комунальне Господарство» на послуги з 

централізованого водопостачання з артезіанської 

свердловини №147/8345, яка розташована  за адресою 

Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 

провулок Руанський,5 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Комінтернівське Комунальне 

Господарство» Фізер Г.І. вх.№02-11/416 від 02.07.2020 року щодо встановлення 

тарифів на послуги з централізованого водопостачання з артезіанської свердловини 

№147/8345, яка розташована за адресою Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, провулок Руанський, 5 для групи багатоквартирних житлових 

будинків,  які розташовані за адресою Одеська область, Лиманський район, 

вул.. Вишнева, будинки 1,2,3, вул.. Миланська, будинок 22, вул.. Парижська 

будинок 16, провулок Руанський будинки 1,3,   керуючись п.2 ч.1 ст. 28, ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити ТОВ «Комінтернівське Комунальне Господарство» тариф на 

послуги з централізованого водопостачання з артезіанської свердловини 

№147/8345 за адресою Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 

провулок Руанський,5 у розмірі 12,06 грн. 1 м³ без ПДВ - для групи 

багатоквартирних житлових будинків,  які розташовані за адресою Одеська 

область, Лиманський район, вул.. Вишнева, будинки 1,2,3, вул.. Міланська, буд. 22, 

вул.. Парижська буд. 16, провулок Руанський будинки 1,3,5. 

2.  Встановити ТОВ «Комінтернівське Комунальне Господарство» тариф на 

послуги з централізованого водопостачання з артезіанської свердловини №51-

р/9009 за адресою Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 

Софіївська, 15, у розмірі 12,06 грн. за 1 м³ без ПДВ - для групи багатоквартирних 

житлових будинків,  які розташовані за адресою Одеська область, Лиманський 

район, вул.. Софіївська, 3, 9, 9А,15, вул. Дрезденська, 13;  

3. Дане рішення вважається чинним за дотриманням ТОВ «Комінтернівське 

Комунальне Господарство» наступних умов: 

- послуги з централізованого водопостачання та водовідведення  з артезіанської 

свердловини №147/8345, які будуть надаватися ТОВ «Комінтернівське Комунальне 

Господарство» є альтернативними, добровільними та не можуть розглядатися 



основним або замісним засобом, джерелом водозабезпечення зазначених в п.1 та 

п.2 цього рішення будинків окремо від послуг централізованого водопостачання, 

які надаються ТОВ «Інфоксаводоканал»; 

- дане рішення не може бути підставою для відключення абонентів зазначених в 

п.1 та п.2 цього рішення будинків від послуг централізованого водопостачання, які 

надаються ТОВ «Інфоксаводоканал»; 

- дане рішення не розповсюджується на приватні присадибні будинки; 

- дане рішення не може порушувати або зменшувати якість послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення зазначених в п.1 та п.2 цього 

рішення будинків, які надаються ТОВ «Інфоксаводоканал», а також права їх 

жителів вільно обирати послуги з централізованого водопостачання та 

водовідведення; 

- дане рішення діє за умов дотримання ТОВ «Комінтернівськім Комунальним 

Господарством» санітарних, екологічних та інших норм чинного законодавства 

України.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М..  

 
 

 

Заступник голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради        /підпис/                       О.М. Мельник 

 

 

Керуюча справами                                  /підпис/                        О.В. Антоненко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ 

07.07.2020 року                                                                        №75         

 

Про надання дозволу на здійснення 

попередньої оплати закупівлі ЗПО 

(поштові марки) 

 

Відповідно до пункту 2 статті 64 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, 

Постанови Кабінету Міністрів України №1070 від 04.12.2019 р. «Деякі 

питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 

попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 

кошти», враховуючи виробничу необхідність, виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на здійснення попередньої оплати закупівлі ЗПО 

(поштових марок) терміном на 1 місяць, у кількісті – 1000 шт., у тому числі: 

Знак поштової оплати V – 555 шт.; 

Знак поштової оплати М – 130 шт.; 

Знак поштової оплати F – 315 шт. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

бухгалтера Михайлову Т.В. 

 

 

Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 

 

 

 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   

7 липня  2020 року                                                                                № 76 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття вулиці Сонячна в 

с.Крижанівка 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, 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 

асфальтобетонного покриття вулиці Сонячна в с.Крижанівка Лиманського 

району Одеської області» загальною кошторисною вартістю 805, 793 тис. грн. 

2. Сільському голові вжити необхідних заходів з закупівлі відповідних робіт  

та укласти договори з підрядниками на їх виконання.  

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

питань діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

 

Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 

 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   

7 липня  2020 року                                                                                № 77 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 

ремонт дорожнього покриття вулиці Касьяненко з влаштуванням  

сфітлофорного об’єкту на перетиніз автомобільною дорогою загального  

користування державного значення М-28 Одеса-Южний-/М-14/ в  

с. 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, 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 

дорожнього покриття вулиці Касьяненко з влаштуванням сфітлофорного 

об’єкту на перетині з автомобільною дорогою загального користування 

державного значення М-28 Одеса-Южний-/М-14/ в с.Ліски Лиманського 

району Одеської області» загальною кошторисною вартістю 2 888, 526 тис. 

грн. 

2. Сільському голові вжити необхідних заходів з закупівлі відповідних робіт, 

укласти договори з підрядниками на їх виконання 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. 

 

 

Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 



 

 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   

7 липня  2020 року                                                                                № 78 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 

Ліненко від вул. Марсельска до вул.Южна в с. 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, 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 

асфальтобетонного покриття вулиці Ліненко від вул. Марсельска до вул. 

Южна с.Ліски Лиманського району Одеської області» загальною 

кошторисною вартістю 987, 905 тис. грн. 

2. Сільському голові вжити необхідних заходів з закупівлі відповідних робіт  

та укласти договори з підрядниками на їх виконання.  

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

питань діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

 

Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   

7 липня  2020 року                                                                                № 79 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 

Паустовського (ліворуч) від вул. Марсельска до вул. Заболотного 

 в с. 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, 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 

асфальтобетонного покриття вулиці Паустовського (ліворуч) від вул. 

Марсельска до вул. Заболотного с.Ліски Лиманського району Одеської 

області» загальною кошторисною вартістю 1245, 558 тис. грн. 

2. Сільському голові вжити необхідних заходів з закупівлі відповідних робіт  

та укласти договори з підрядниками на їх виконання.  

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

питань діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

 

 

Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 80 від 07 липня 2020 

с. Крижанівка 

 
Про подовження терміну розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької 

діяльності на території Крижанівської сільської ради  

 
Розглянувши заяву директора ТОВ «Комунальний сервіс «Кристал» Земниборща 

І.В. від 16.06.2020 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, 
виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ТОВ «Комунальний сервіс «Кристал» термін розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності яка розташована за адресою: 

Одеська обл., Лиманський р., с. Крижанівка, вул. Південна дорога, (біля будівля №5), 

терміном на один рік. 

2. Рекомендувати ТОВ «Комунальний сервіс «Кристал»  звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 
подовження паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ТОВ «Комунальний сервіс «Кристал» 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 ТОВ «Комунальний сервіс «Кристал»  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. 

 
Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 



 

 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 07.07.2020 №80 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 
 

 

 

 
Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 

 

 

 
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 81 від 07 липня 2020 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення Групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву ФОП Конюхова Ю.М. від 05.06.2020 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 ФОП Конюхову Ю.М. термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності яка розташована за адресою: 

Одеська обл., Лиманський р., с. Крижанівка, вул. Садова, 12, терміном на один 

рік. 

2. Рекомендувати ФОП Конюхову Ю.М. звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для подовження 

паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати ФОП Конюхова Ю.М. забезпечити належне утримання прилеглої до 

тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний стан 

тимчасових споруди, 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 Конюхову Ю.М.  встановити біля 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. 
Заступник сільського голови з питань діяльності                                                                           

виконавчих органів ради                                        /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 



 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 07.07.2020 №81 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 
 

 

 
Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  РІШЕННЯ № 82 від 07 липня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Варченко Ю.М. від 02.06.2020 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», Правилами розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених 

пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, 

враховуючи висновок відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Крижанівської сільської ради, виконавчий комітет Крижанівської 

сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ФОП Варченко Ю.М. термін розміщення тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності за адресою: Одеська обл., 

Лиманський р., с. Крижанівка, вул. Миколаївська кут вул. Бескоровайного 

строком на два роки. 

2. Зобов’язати ФОП Варченко Ю.М.  звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

подовження паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ФОП Варченко Ю.М.  забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасової споруд 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 населених пунктів Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області. 



4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Варченко Ю.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. 

 
 

 

 
Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 
до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області 

від 07.07.2020 № 82 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Керуюча справами виконкому                 О.В. Антоненко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  РІШЕННЯ № 83 від 07 липня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Лозинського П.П. від 17.06.2020 року про 

погодження місця розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території села 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», Правилами 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території населених пунктів Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області, враховуючи рішення виконавчого 

комітету Крижанівської сільської ради від 10.04.2020 №38 «Про 

затвердження схеми благоустрою території села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

поєднаною з комплексною схемою розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в межах кварталу 47¹ в частині 

земельної ділянки обмеженої вулицями Гонтаренко, Приморська, 

Проектуємий бульвар та Чорним морем», взявши до уваги висновок 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради, виконавчий комітет Крижанівської 

сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити ФОП Лозинському П.П. місце розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності на території села 

Крижанівка Лиманського району Одеської області, строком на 1 рік. 

2. Місце розміщення  тимчасової споруди визначити як  складова частина 

групи тимчасових споруд під № 25 відповідно до схеми благоустрою 

території села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського 



району Одеської області поєднаною з комплексною схемою розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в 

межах кварталу 47¹ в частині земельної ділянки обмеженої вулицями 

Гонтаренко, Приморська, Проектуємий бульвар та Чорним морем та 

паспорту прив’язки тимчасової споруди. 

3. Зобов’язати ФОП Лозинського П.П.  отримати у відділі містобудування 

та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради 

паспорт прив’язки тимчасової споруди; 

4. Зобов’язати ФОП Лозинського П.П.  під час розміщення тимчасової 

споруди строго виконувати положення затвердженої схеми благоустрою 

території села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області поєднаною з комплексною схемою розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в 

межах кварталу 47¹ в частині земельної ділянки обмеженої вулицями 

Гонтаренко, Приморська, Проектуємий бульвар та Чорним морем, 

тимчасові споруди виконати строго у відповідності до затвердженого 

архітектурно-планувального рішення та естетичного вигляду.       

5. Зобов’язати ФОП Лозинського П.П.  забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасової споруди території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасової споруди, 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. 

6. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати встановити біля тимчасових 

споруд обладнання з відеоспостереження. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Каплінського В.Ю. 

 
 

 

Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 

   
 

           

 



Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 07.07.2020 № 83 

 

 
Викопіювання з схеми благоустрою території села Крижанівка Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області поєднаною з комплексною 

схемою розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності в межах кварталу 47¹ в частині земельної ділянки обмеженої вулицями 

Гонтаренко, Приморська,  

Проектуємий бульвар та Чорним морем. 

 

 
 

 

 

  
Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 

 



 

                    
 

  У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

   

РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

«07» липня 2020 року                                                                            № 84 

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, від 28.05.2020 

року № 1170-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. 

 

 

 
Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 

 
 

 

 



 

 

 

 Додаток № 1 

До рішення виконкому № 84 від 07 липня 2020 року 

 

 

№ 

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

                         

1 Пашинська  Наталія Анатоліївна с. Фонтанка   вул. Пушкіна, 16 1000 

до професійного 

свята 

                   

2 Тукай  

Євген 

Анатолійович 

смт. 

Чорноморське   вул. Сонячна, 2 кв. 24 1000 

до професійного 

свята 

                  

3 Рибка   

Валентина 

Миколаївна 

смт. 

Чорноморське   

вул. Гвардійська, 47 кв 

12 1000 

до професійного 

свята 

         

4 Цвігун  

Владислав 

Костянтинович 

м. 

Вознесенськ пров. Радянський 51 1000 

до професійного 

свята 

                  

5 Ліповська      

Людмила 

Костянтинівна с. Крижанівка вул. Бескоровайнова, 9 1000 

до професійного 

свята 

                 

6 Васильєва   

Олена 

Володимирівна м. Одеса  

вул. Кримська, 71 кв. 

125 1000 

до професійного 

свята 

                   

7 Бородіна   

Наталя 

Валентинівна м. Одеса    вул. Керченська, 19-а 1000 

до професійного 

свята 

                   

8 Чеботарьов  

Сергій 

Геннадійович м. Одеса  

вул. Ак. Заболотного, 

32 кв. 2.  1000 

до професійного 

свята 

                  

9 Бікташева      Наталія Феліксівна с. Фонтанка вул. Ватутіна, 5 1000 

до професійного 

свята 

               

10 Макарчук   

Христина 

Костянтинівна с. Крижанівка вул. Осипова, 19 1000 

до професійного 

свята 

              

11 Ковпакова   Євгенія Григорівна м. Одеса  

вул. Махачкалінська, 

1а кв 29 1000 

до професійного 

свята 

                

12 Ліповська   Олена Андріївна  м. Одеса  

вул. Обнорського 88 

пр. б 1000 

до професійного 

свята 

            

13 Мосензова  

Валентина 

Михайлівна  м. Одеса   

вул. пр. Добров., 156 

кв. 192 1000 

до професійного 

свята 

            

14 Вербицька   Лариса Михайлівна с. Ліски   

пров. Джерельний, 15 

б 1000 

до професійного 

свята 

             

15 Лазаренко    Лілія Мерівна с. Ліски   пров. Джерельний, 15  1000 

до професійного 

свята 



              

16 Кравченко   Катерина Іванівна м. Одеса  

вул. Піонерська, 5-б 

кв. 64 1000 

до професійного 

свята 

               

17 Козачук   

Світлана 

Олександрівна 

с. 

Олександрівка вул. Одеська, 39 1000 

до професійного 

свята 

               

18 Колеснікова   

Вікторія 

Анатоліївна с.Крижанівка  вул. Сонячна, 17 1000 

до професійного 

свята 

              

19 Нікола Лідія Федорівна  с. Крижанівка  вул. Осипова, 20 1000 

до професійного 

свята 

                             

20 Міняйленко  Ігор Георгійович м. Одеса  

вул. Ген. Вишневского, 

13/1 кв 12 1000 

до професійного 

свята 

               

21 Горбель  Леонід Леонідович  с. Ліски  вул. Шкільна, 8  1000 

до професійного 

свята 

             

22 Баландяк  Наталія  Дмитрівна  с. Крижанівка  

вул. Марсельська, 35 

кв. 371  2000 

на народження 

дитини  

               

23 Недошивкіна  Олена  Михайлівна  с. Крижанівка 

вул. Марсельська, 35а 

кв. 12  2000 

на народження 

дитини  

            

24 Єрьоменко  

Анастасія 

Леонідівна   с. Крижанівка  

вул. Миколаівська, 3/4 

кв. 36 2000 

на народження 

дитини  

             

25 Чуканова  Ольга Іванівна  с. Крижанівка 

вул. Софіївська, 2г кв. 

44 2000 

на народження 

дитини  

             

26 Милованова  

Надія 

Олександрівна  с. Крижанівка  

вул. Бочарова 

генерала, 58 79 2000 

на народження 

дитини  

          

27 Іваніца  

Олександр 

Олександрович  с Ліски  

пров. Молодіжний, 9 

кв. 16 2000 

на народження 

дитини  

           

28 Калашник  

Людмила 

Анатоліївна  с. Крижанівка вул. Соснова, 76 2000 

на народження 

дитини  

             

29 Будурін  

Андрій 

Валерійович  с. Ліски   

вул. Добровольського, 

5 2000 

на народження 

дитини  

          

30 Волохович  Ольга Вікторівна  с. Ліски   вул. Касьяненка, 20 2000 

на народження 

дитини  

          

31 Дьякова  Ірина Михайлівна  с. Крижанівка  

вул. Бочарова 

генерала, 44 кв. 154  2000 

на народження 

дитини  

           

32 Сластнікова  

Ганна 

Олександрівна  с. Крижанівка  вул. Гагаріна, 47 а 2000 

на народження 

дитини  

         

33 Кравчук  Олена Андріївна  с. Ліски 

вул. Касьяненка, 22 кв. 

3 2000 

на народження 

дитини  

         

34 Саєнко  Сергій Васильович  с. Крижанівка  вул. Проценко, 64 а  1000 на лікування  



           

35 Прусенко  Тетяна Ваcилівна  с. Крижанівка  вул. Сонячна, 25 1000 на лікування 

36 Новаченко  Стелла Іванівна  с. Крижанівка  вул. Цетральна, 54  800 на лікування  

37 Артемьєва  Марія Ананіївна с. Ліски   пров. Молодіжний, 13  700 на лікування  

              

38 Біжік  

Людмила 

Олександрівна  с. Крижанівка  вул. Морська 3а 1000 на лікування  

             

39 Криськів  

Світлана 

Казимирівна  с. Крижанівка  вул. Гонтаренко, 38  3000 на лікування  

40 Камкова   Євгенія Георгіївна  с. Крижанівка  вул. Приморська, 1 3000 на лікування  

41 Шевчук  Ніна Михайлівна  с. Крижанівка  вул. Миколаївська, 24 1000 на лікування  

42 Лазаренко    Лілія Мерівна с. Ліски   пров. Джерельний, 15  800 на лікування  

43 Метанчук  Ірина Анатоліївна   с. Крижанівка  вул. Рибача, 50  1000 на  лікування  

               

44 Кирничанська  

Антоніна 

Олександрівна  с. Крижанівка  

вул. Марсельська 

35/404  1000 на лікування  

45 Галушко  Ольга Дмитрівна с. Крижанівка  вул. Бескоровайнова, 1 3000 на лікування  

46 Каленчук  Тетяна  Миколаївна  с. Крижанівка  вул. Гагаріна, 14 1000 на лікування  

47 Долгачова  Олена Анатоліївна  с. Крижанівка  вул. Гонтаренко, 8 2000 на лікування  

           

48 Сокол   

Олексадра  

Генадіївна  ж/м Мирне вул. Радісна, 1 кв 3  1000 

тяжке 

мат.становище  

49 
Анісімов  Віктор Павлович   с. Крижанівка  вул. Центральна, 35 1000 

тяжке 

мат.становище  

50 Семенюк Людмила Іванівна с. Крижанівка вул. Ветеранів, 15 1500 на лікування  

           

51 Шулякова Лілія Сергіївна с. Крижанівка вул. Гагаріна, 45 1000 

тяжке 

мат.становище  

52 Велкова  Олена Онисимівна  с. Крижанівка вул. Морська, 27 1000 на оздоровлення 

53 Волощук  Ганна  Карпівна  с. Крижанівка вул. Ярошевської, 17                   1000 на оздоровлення 

54 Крамаренко  Леонід Данилович  с. Крижанівка вул. Ювілейна ,5 1000 на оздоровлення 

55 Шкурат  Зінаїда Максимівна  с. Крижанівка вул. Проценко, 48 1000 на оздоровлення 

           

56 Сахнова  

Валентина 

Григорівна  с. Крижанівка вул. Проценко, 31 1000 на оздоровлення 

           

57 Лаврентьєва  

Людмила 

Костянтинівна  с. Крижанівка 

вул. Бочарова ген. 7 а, 

кв.59 1000 на оздоровлення 

58 Мазуркевич Павло Федорович  с. Крижанівка вул. Проценко, 8 кв.1 1000 на оздоровлення 



         

59 Коваленко  

Ольга 

Сильвестрівна  с. Крижанівка вул. Осіпова, 17 а 1000 на оздоровлення 

60 
Коваленко  

Ольга 

Сильвестрівна  с. Крижанівка вул. Осіпова, 17 а 1000 до ювілею 

   

 

Керуюча справами виконкому /підпис/         О.В. Антоненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                            

                                                     

                                РІШЕННЯ №85                  від 07.07.2020 року 

 

Про надання дозволу на встановлення шлагбауму 

 

Розглянувши звернення жителів вулиці Приморської сщ. Ліски, керуючись п. 

11, ч. а), ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл на встановлення шлагбауму, для обмеженого 

проїзду на вулицю Приморську в сщ. Ліски, з 15.07.2020 до 30.09.2020 року, 

без перешкод вільному проїзду санітарного, аварійного та пожежного 

автотранспорту, а також автомобілів, які перевозять, або керуються 

інвалідами, з забезпеченням чергування з 8:00 до 19:00, та встановленням 

відповідних дорожніх знаків; 

2. Рішення діє за умови погодження встановлення шлагбауму з 

органами Національної поліції та головним управління ДСНС України в 

Одеській області; 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, О.М. 

Мельника 

 

 

Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                                            

                                                     

                                РІШЕННЯ №87                  від 07.07.2020 року 

 

Про створення комісії для обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню 

 

У зв’язку із зверненням Лебедєва О.В. від 02.06.2020 року із заявою про 

видалення зеленого насадження, яке знаходиться в аварійному стані, 

відповідно до п. 4 «Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах», затвердженого Постановою КМУ від 01 серпня 2006 

року, керуючись ст 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити комісію для обстеження зеленого насадження, що підлягає 

видаленню на території с. Крижанівка, по вул. Гонтаренко, біля будинку 

№17, в наступному складі: 

 

Шарамета А.Б. – голова комісії; 

Клюкас О.П. – член комісії; 

Спельник С.В. – член комісії; 

Скалецька С.М. – державний інспектор з охорони навколишнього 

середовища Держекоінспекції Одеської області (за згодою) 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, О.М. Мельника 

 

 

Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №87 від 07.07.2020 року 

 

Про погодження схеми прокладки мережі траси газопроводу високого 

тиску  

 

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від ТОВ «Одесагрогаз» щодо 

погодження схеми прокладки траси газопроводу високого тиску по РП «Будівництво 

багатосекційного багатоповерхового жилого будинку за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Марсельська, земельна ділянка кадастровий 

номер 5122783200:02:001:2808» (по ДПТ с. Крижанівка в межах кв. 18¹), точка 

підключення: існуючий газопровід високого тиску ǿ159 прокладений до житлового 

комплексу в м. Одеса. Прокладка газопроводу – на опорах висотою 0,5 м. Установка 

регулятора тиску в огорожі на території замовника. 

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити схему прокладки траси газопроводу високого тиску по РП 

«Будівництво багатосекційного багатоповерхового жилого будинку за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 

Марсельська, земельна ділянка кадастровий номер 5122783200:02:001:2808» 

(по ДПТ с. Крижанівка в межах кв. 18¹), точка підключення: існуючий 

газопровід високого тиску ǿ159 прокладений до житлового комплексу в м. 

Одеса. Прокладка газопроводу – на опорах висотою 0,5 м. Установка 

регулятора тиску в огорожі на території замовника, за умови погодження с 

суміжними землекористувачами; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М. 

 

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    /підпис/                             О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому          /підпис/                              О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  РІШЕННЯ № 88 від 07.07.2020   

                                                                                                                                      

Про вжиття заходів реагування 

 

Заслухавши інформації членів Робочої групи з вивчення та вирішення 

проблемних питань кварталу 31 села Крижанівка, враховуючи звернення 

мешканців с. Крижанівка щодо організації проїздів в межах кварталу 31, 

приймаючи до уваги перебування земельних ділянок на території кварталу у 

приватній власності, з метою уникнення можливих надзвичайних ситуацій в 

межах кварталу, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 

 

1. Тимчасово, на час роботи робочої групи з вивчення та вирішення 

проблемних питань кварталу 31 села Крижанівка, рекомендувати власникам 

земельних ділянок з кадастровими номерами 5122783200:01:002:1156, 

5122783200:01:002:1505, 5122783200:01:002:1157, 5122783200:01:002:2659, 

5122783200:01:002:2504, 5122783200:01:002:2043 та іншим особам 

забезпечити проходи та проїзди на дорогах розташованих в межах кварталу.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами виконкому, О.В. Антоненко. 
 

Заступник сільського голови  

з питань діяльності  виконавчих органів ради      /підпис/          О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                             /підпис/           О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №89 від 07.07.2020 року 

 

 

Про дозвіл на тимчасове порушення 

благоустрою і складування глини 

 

Розглянувши звернення ТОВ «Інградбуд» від 12.06.2020 року про 

тимчасове порушення благоустрою і складування глини, відповідно до розділу 

5.7.1 «Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради», 

затверджених рішенням Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 року, 

ХХХХІ сесії №926-УІІ,  керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Дозволити ТОВ «Інградбуд» тимчасове порушення благоустрою і 

складування глини, відповідно до доданої схеми, строком на 1 місяць;  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради    О.М. 

Мельника 

 

 

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    /підпис/                             О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому          /підпис/                              О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ № 90 від 07.07.2020 р.                                                                                                                                        

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №100 від 

21.05.2019 «Про надання адреси чотирьохсекційному 14-поверховому 

житловому будинку за заявою Поправка Д.Ю.» 

 

У зв’язку з необхідністю реєстрації права власності громадян на 

квартири, які знаходяться у багатоквартирному будинку за адресою: с. 

Крижанівка, вул. Марсельська, буд. 33/3, з метою уникнення можливої колізії 

та маніпулювань, 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. Внести зміни до пункту 1 рішення виконавчого комітету №100 від 

21.05.2019 та викласти його в наступній редакції:  

Надати адресу третій секції другої черги будівництва чотирьох 

секційного 14-поверхового житлового будинку (друга черга будівництва – 

секція 3), сертифікат серія ІУ № 163191400414, який розташовується на 

земельній ділянці (5122783200:02:001:2808) - Одеська область,  Лиманський 

район, село Крижанівка, вул. Марсельська, буд. 33/3».  

2. ТОВ «Будмарин» направити копію цього рішення для відома. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами виконкому, О.В. Антоненко. 

 

 

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    /підпис/                             О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому          /підпис/                              О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                                    РІШЕННЯ №91 від 07.07.2020 р.  

  

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволів на розміщення   

зовнішньої реклами ФО-П Баранюк В.В. 

 

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 ФО-П Баранюк В.В. на розміщення засобу зовнішньої реклами – 

інформаційної придорожньої стели 3400х1000х250 мм за адресою: с. Крижанівка, 

вул. Лісна, 12. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету, Антоненко О.В.  

 

  

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    /підпис/                             О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому          /підпис/                              О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №92 від 07.07.2020 р.  

с. Крижанівка 

 

Про відмову у наданні матеріальної 

допомоги  

 

  Заслухавши інформацію голови головного спеціаліста з соціальних 

питань Крижанівської сільської ради Нагребецької Н.С., 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», виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Відмовити  у наданні матеріальної допомоги Суханову Юрію 

Анатолійовичу, у зв’язку з тим, що він вже отримував матеріальну допомогу у 

2020 році, однак, відповідно до Програми «Милосердя в дії» матеріальна 

допомога надається 1 раз на рік; 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Нагребецьку 

Н.С. 

 

 

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    /підпис/                             О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому          /підпис/                              О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

7 липня  2020 року                                                                                № 93 

 

Про затвердження кошторисної документації 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: 2-

й провулок вул.Центральної в 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 кошторисну документацію «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення: 2-й провулок вул.Центральної в с.Крижанівка, 

Лиманський район, Одеська область», загальною кошторисною вартістю 

15,942 тис. грн. 

2.Сільському голові вжити необхідних заходів з закупівлі відповідних робіт, 

укласти договори з підрядниками на їх виконання. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    /підпис/                             О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому          /підпис/                              О.В. Антоненко 



 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

7 липня  2020 року                                                                                № 94 

 

Про затвердження кошторисної документації 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: 

4-й провулок вул.Центральної в 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 кошторисну документацію «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення: 4-й провулок вул.Центральної в с.Крижанівка, 

Лиманський район, Одеська область», загальною кошторисною вартістю 

44,710 тис. грн. 

2.Сільському голові вжити необхідних заходів з закупівлі відповідних робіт, 

укласти договори з підрядниками на їх виконання. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    /підпис/                             О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому          /підпис/                              О.В. Антоненко 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

7 липня  2020 року                                                                                № 95 

 

Про затвердження кошторисної документації 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: 

провулок Виноградний в 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 кошторисну документацію «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення: провулок Виноградний в с.Крижанівка, Лиманський 

район, Одеська область», загальною кошторисною вартістю 32,485 тис. грн. 

2.Сільському голові вжити необхідних заходів з закупівлі відповідних робіт, 

укласти договори з підрядниками на їх виконання. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    /підпис/                             О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому          /підпис/                              О.В. Антоненко 

 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

7 липня  2020 року                                                                                № 96 

 

Про затвердження кошторисної документації 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: 

провулок Молодіжний в 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 кошторисну документацію «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення: провулок Молодіжний в с.Крижанівка, Лиманський 

район, Одеська область», загальною кошторисною вартістю 38,192 тис. грн. 

2.Сільському голові вжити необхідних заходів з закупівлі відповідних робіт, 

укласти договори з підрядниками на їх виконання. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

 

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради    /підпис/                             О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому          /підпис/                              О.В. Антоненко 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

ВИТЯГ З РІШЕННЯ   

7 липня  2020 року                                                                                № 97 

 

Про затвердження кошторисної документації 

«Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: 

3-й провулок вул.Центральної в 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 кошторисну документацію «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення: 3-й провулок вул.Центральної в с.Крижанівка, 

Лиманський район, Одеська область», загальною кошторисною вартістю 

11,966 тис. грн. 

2.Сільському голові вжити необхідних заходів з закупівлі відповідних робіт, 

укласти договори з підрядниками на їх виконання. 

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

питань діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

Заступник сільського голови  

з питань діяльності виконавчих органів ради   /підпис/                    О.М. Мельник 

Керуюча справами                                           /підпис/                      О.В. Антоненко 
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