
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №105 від 19.08.2020 року 

 

Про внесення геоніму в опис меж постійної виборчої дільниці 

 

Відповідно до постанови Центральної Виборчої Комісії від 24.01.2012 

№11 «Про Порядок утворення звичайних, закордонних та спеціальних 

виборчих дільниць на постійній основі», керуючись ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести геонім «вул. Парижська» до опису меж постійної виборчої 

дільниці №510510; 

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 виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 106 від 19 серпня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження місця розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» Печерянської К.В. від 17.08.2020 

№ 17/08/20/1 про погодження місця розміщення групи тимчасових 

споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» місце розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території села 



Крижанівка Лиманського району Одеської області, строком на 5 

років. 

2. Місце розміщення  групи тимчасових споруд визначити за № 11 

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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» отримати у відділі містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради паспорт 

прив’язки групи тимчасових споруд. 

4. Зобов’язати ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» під час розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» 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. 
 

Голова виконкому                      /підпис/                   Н.Г. Крупиця 

 

   



Керуюча справами виконкому          /підпис/          О.В. Антоненко 
 

  

 
Додаток до з рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.08.2020 № 106 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД  
 

(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). 

 

 
 

 

 

   

Керуюча справами виконкому   /підпис/                   О.В. Антоненко 

 

 

 



 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 107 від 19 серпня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» Печерянської К.В. від 17.08.2020 № 

17/08/20/2 про погодження місця розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» місце розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території села Крижанівка 

Лиманського району Одеської області, строком на 5 років. 

2. Місце розміщення  групи тимчасових споруд визначити за № 13 

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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» отримати у відділі містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради паспорт прив’язки 

групи тимчасових споруд. 

4. Зобов’язати ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» під час розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» 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. 
 

Голова виконкому                      /підпис/             Н.Г. Крупиця 



 

   

Керуюча справами виконкому          /підпис/     О.В. Антоненко 
 

 

Додаток до витягу з рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.08.2020 № 107 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД  
 

(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). 

 

 
 

 

 

   

Керуюча справами виконкому       /підпис/             О.В. Антоненко 

 

 



 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ № 108 від 19 серпня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» Печерянської К.В. від 17.08.2020 

№17/08/20/3 про погодження місця розміщення групи тимчасових 

споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» місце розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території села Крижанівка 

Лиманського району Одеської області, строком на 5 років. 

2. Місце розміщення  групи тимчасових споруд визначити за № 14 

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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» отримати у відділі містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради паспорт прив’язки 

групи тимчасових споруд. 

4. Зобов’язати ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» під час розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» 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. 
 



Голова виконкому              /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 

 
Додаток з рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.08.2020 № 108 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД  
 

(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). 

 

 
 

 

 

   

Керуюча справами виконкому    /підпис/                 О.В. Антоненко 

 
 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 109 від 19 серпня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» Печерянської К.В. від 17.08.2020 

№17/08/20/4 про погодження місця розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» місце розміщення групи тимчасових споруд для 



провадження підприємницької діяльності на території села Крижанівка 

Лиманського району Одеської області, строком на 5 років. 

2. Місце розміщення  групи тимчасових споруд визначити за № 15 

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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» отримати у відділі містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради паспорт прив’язки 

групи тимчасових споруд. 

4. Зобов’язати ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» під час розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» 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. 
 

Голова виконкому                      /підпис/                 Н.Г. Крупиця 

  

Керуюча справами виконкому          /підпис/            О.В. Антоненко 



 

 

 

Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.08.2020 № 109 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД  
 

(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). 

 

 
 

 

 

   

Керуюча справами виконкому        /підпис/      О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 110 від 19 серпня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження місця розміщення групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» Печерянської К.В. від 17.08.2020 

№17/08/20/5 про погодження місця розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» місце розміщення групи тимчасових споруд для 



провадження підприємницької діяльності на території села Крижанівка 

Лиманського району Одеської області, строком на 5 років. 

2. Місце розміщення  групи тимчасових споруд визначити під № 16 

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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» отримати у відділі містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради паспорт прив’язки 

групи тимчасових споруд. 

4. Зобов’язати ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» під час розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» 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. 

 
 

Голова виконкому                      /підпис/              Н.Г. Крупиця 

   



Керуюча справами виконкому          /підпис/           О.В. Антоненко 
 

  
 

 

Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.08.2020 № 110 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД  
 

(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). 

 

 
 

 

 

   

Керуюча справами виконкому        /підпис/         О.В. Антоненко 

 

 



 

 

 

 
 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ВИТЯГ З  РІШЕННЯ № 111 від 19 серпня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської 

сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» Печерянської К.В. від 17.08.2020 

№17/08/20/6 про погодження місця розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» місце розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території села Крижанівка 

Лиманського району Одеської області, строком на 5 років. 

2. Місце розміщення  групи тимчасових споруд визначити за № 20 

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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» отримати у відділі містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради паспорт прив’язки 

групи тимчасових споруд. 

4. Зобов’язати ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» під час розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» 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. 
 

Голова виконкому                      /підпис/              Н.Г. Крупиця 



   

Керуюча справами виконкому          /підпис/           О.В. Антоненко 
 

 
Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.08.2020 № 111 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД  
 

(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). 

 

 
 

 

 

   

Керуюча справами виконкому             /підпис/   О.В. Антоненко 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 112 від 19 серпня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження місця розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» Печерянської К.В. від 17.08.2020 

№17/08/20/7 про погодження місця розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» місце розміщення групи тимчасових споруд для 



провадження підприємницької діяльності на території села Крижанівка 

Лиманського району Одеської області, строком на 5 років. 

2. Місце розміщення  групи тимчасових споруд визначити за № 21 

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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» отримати у відділі містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради паспорт прив’язки 

групи тимчасових споруд. 

4. Зобов’язати ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» під час розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» 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. 

 
Голова виконкому              /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 



          

 

 

 

 

Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.08.2020 № 112 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД  
 

(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). 

 

 
 

 

 

   

Керуюча справами виконкому          /підпис/      О.В. Антоненко 

 

 

 



 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 113 від 19 серпня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження місця розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської 

сільської ради  

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ УЗБЕРЕЖЖЯ» Печерянської К.В. від 17.08.2020 

№17/08/20/8 про погодження місця розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» місце розміщення групи тимчасових споруд для 



провадження підприємницької діяльності на території села Крижанівка 

Лиманського району Одеської області, строком на 5 років. 

2. Місце розміщення  групи тимчасових споруд визначити за № 22 

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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» отримати у відділі містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради паспорт прив’язки 

групи тимчасових споруд. 

4. Зобов’язати ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» під час розміщення групи тимчасових споруд 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 ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

УЗБЕРЕЖЖЯ» 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. 
 

Голова виконкому              /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

 



Керуюча справами виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 

  

           

 

 
Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.08.2020 № 113 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД  
 

(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). 

 

 
 

 

 

   

Керуюча справами виконкому      /підпис/        О.В. Антоненко 



 

 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 114 від 19 серпня 2020 року 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету № 83 «Про погодження місця розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності на території Крижанівської сільської ради» 

від 07 липня 2020 року  

 

Заслухавши начальника відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Каплінського В.Ю., 

керуючись відповідно до п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської 

ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету № 83 «Про погодження 

місця розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради» 

від 07 липня 2020 року, та пункт 1 рішення викласти в такій редакції: 

- Погодити ФОП Лозинському П.П. місце розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності на території 

села Крижанівка Лиманського району Одеської області, строком на 

3 роки. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Каплінського В.Ю. 

 



Голова виконкому                         /підпис/                                       Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому             /підпис/                          О.В. Антоненко 

 

 

                    
 

  У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

   

РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

«19» серпня 2020 року                                                                            № 115 

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. 

 

 

 
Голова виконкому              /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 
 



 

 

 

 

 Додаток № 1 

До рішення виконкому № 115 від 19 серпня 2020 року 

 

 

№ 

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

1 
Василенко  Юзефа Никодимівна  с. Ліски  вул.Добровольського,7 1000,00 на оздоровлення 

2 Лікаренко  Надія Павлівна  с. Крижанівка вул.Бескоровайного,40 1000,00 на оздоровлення 

3 Некрасова Людмила Василівна  с. Крижанівка вул.Миколаївська,3/9 кв.13 1000,00 на оздоровлення 

4 Кушнір Петро Григорович  с. Крижанівка вул.Атаманюка,4 1000,00 на оздоровлення 

5 Скрипнікова  Любов Григорівна  с. Крижанівка вул.Сонячна, 2 1000,00 на оздоровлення 

6 Сторожук  Дмитро Васильович с. Крижанівка вул.Бочарова ген.56, кв.13  1000,00 на оздоровлення 

7 Карфідов  Володимир Петрович  с. Крижанівка вул.Бочарова ген.44, кв71  1000,00 на оздоровлення 

8 Шепель  Валентина Кирилівна  с. Крижанівка вул.Бескоровайного, 9 б 1000,00 на оздоровлення 

9 Сергачова  Валетина Тимофіївна  с. Ліски  пров.Молодіжний,9 кв.3 1000,00 на оздоровлення 

10 Проценко Олена Павлівна с. Крижанівка вул.Приморська ,15 1000,00 на оздоровлення 

11 Кушнір Петро Григорович  с. Крижанівка вул.Атаманюка,4 1000,00 до ювілею 

12 Некрасова Людмила Василівна  с. Крижанівка вул.Миколаївська,3/9 кв.13 1000,00 до ювілею 

13 Акберова Діна Вікторівна  с. Крижанівка  вул. Морська ,42 800,00 до  дня знань 

14 Арзяєв   Володимир Вікторович                   с. Крижанівка вул. Терешкової, 10 500,00 до дня знань  

15 Бадігон  Анна Вікторівна с. Крижанівка вул. Морська, 3 700,00 до  дня знань 

16 Вавшко  Сергій Іванович  с. Крижанівка                   вул. Сонячна, 61 600,00 до  дня знань 

17 Кухаренко  Дмитро Олександрович                       с. Крижанівка вул. Набережна , 18 600,00 до  дня знань 

18 Куликовська  Ольга Вікторівна  с. Крижанівка  вул.Варшавський пр. 1/4 600,00 до  дня знань 

19 Верещагіна                                   Олександра  Іванівна                     с. Крижанівка вул.Ярошевської,44 600,00 до  дня знань 

20 Сидорченко  Іннеса Анатоліївна  с. Крижанівка  вул. Ветеранів , 3 400,00 до дня  знань  

21 Крохінова  Олеся Володимирівна       с. Крижанівка  вул. Центральна , 15а 600,00 до дня знань 

22 Кристя  Тетяна Миколаївна  с. Ліски  вул. Північна , 48 а  400,00 до дня знань 

23 Огли                                       Сайха Леонідівна с. Крижанівка  вул. Гагаріна , 30 400,00 до дня знань 

24 Мельник                               Олексій Олексійович с. Крижанівка  вул. Рибача , 43 600,00 до дня знань 



25 Сокол  Олександра Геннадіївна              с. Мирне вул.  Радісна  1  500,00 до дня знань 

26 Шишова  Світлана Борисівна  с. Крижанівка  вул. Приморська , 41а 600,00 до дня знань 

27 Мунтян                                 Рузана Миколаївна с. Крижанівка  вул. Гагаріна, 30 400,00 до дня знань 

28 Гниляк  Таїсія Ісидорівна  с. Крижанівка  вул. Центральна , 77а 600,00 до дня знань 

29 Тарасенко  Любов  Володимирівна  с. Крижанівка  вул. Рибача , 41 400,00 до дня знань  

30 
Денисова  Аріна Вікторівна  с. Крижанівка   

вул. Бочарова ген.,44а,кв. 

240 400,00 до дня знань  

31 Сінчук  Віталій Віталійович  с. Крижанівка  вул. Ювілейна , 43  500,00 до дня знань  

32 Астахова  Тетяна Дмитрівна  с. Крижанівка               вул. Рибача , 26 400,00 до дня знань 

33 Орлов                                    Іван Олександрович с. Крижанівка вул. Атаманюка,6 400,00 до дня знань  

34 Лутович                               Микола Миколайович  с. Ліски вул. Касьяненка ,11 400,00 до дня знань 

35 Софіяник                             Наталія Йосипівна с. Ліски  вул. Лазурна , 6 600,00 до дня знань 

36 Стець  Ірина Олександрівна  с. Крижанівка  вул. Атаманка , 34а 400,00 до дня знань 

37 Чистякова                             Олена  Олегівна с. Крижанівка  вул. Ветеранів, 25  500,00 до дня знань  

38 Петруняк                             Василь Вікторович  с.Крижанівка  вул.Софіївська 2б, кв.19 400,00 до дня знань 

39 Момот  Людмила Миколаївна                 с. Крижанівка пров. Лісний,  32 600,00 до дня знань  

40 Андросов  Дмитро Іванович                         с. Ліски                                вул. Вишнева, 1 400,00 до дня знань  

41 Сіненко  Олена Михайлівна  с. Крижанівка  вул. Ярошевської , 61.  500,00 до дня знань 

42 Шипіта  Євген Анатолійович  с. Крижанівка               вул. Заболотного, 77а/2 400,00 до дня знань  

43 
Коваль  

Олександр 

Володимирович      с. Крижанівка  вул,  Пронеко, 24 а  400,00 до дня знань  

44 
Топал                                   Любов  Володимирівна  с. Крижанівка  

вул. Бочарова ген, 44,кв. 

210             500,00 до дня знань  

45 Грейман Марина Володимирівна  с. Крижанівка  вул. Бочарова ген, 54д кв.15  500,00 до дня знань  

46 Панченко                             Олена Іванівна с. Крижанівка вул. Центральна , 60 500,00 на лікування  

47 Голота  Марія Степанівна с. Крижанівка вул. Рибача, 4 1000,00 на лікування  

48 Воропаєва                          Олена Борисівна  с. Крижанівка  вул. Рибача, 43 2000,00 на лікування  

49 Глущенко  Олена Григорівна  с. Крижанівка  вул. Набережна , 34 1000,00 на лікування  

50 Іванова  Ганна Олексіівна  с. Крижанівка вул. Ярошевської, 10 2000,00 на лікування  

51 Рогак Петро Якович  с. Крижанівка  вул. Рибача,  6                                             3000,00 на лікування  

52 Прокопенюк                      Карине Валеріївна  с. Крижаніка  вул. Бескоровайнова, 23  1000,00 на лікування  

53 Василенко  Юзефа Никодимівна  с. Ліски  вул. Добровольського, 7 500,00 на лікування  

54 Щеглова Оксана Віталіївна с. Крижанівка  вул. Морська, 42а  3000,00 на лікування  



55 Верецька  Тетяна Дмитрівна  с. Крижанівка  вул. Миколаївська, 14 а  3000,00 на лікування  

56 Закрасняний                        Віктор  Володимирович  с. Крижанівка  вул. Гонтаренко, 16  3000,00 на лікування  

57 
Піщанська  Світлана Ігорівна  с. Крижанівка  вул. Марсельська, 35/455                    2000,00 

на народження 

дитини  

58 
Кохан  Інна  Василівна  с. Крижанівка  вул. Бочарова Ген, 44кв 115   2000,00 

на народження 

дитини  

59 
Кістанова  Людмила Миколаївна  с. Крижанівка  вул. Бочарова ген 44а  кв. 56                     2000,00 

на народження 

дитини  

60 
Біла  Олена Миколаївна  с. Крижанівка  вул. Набережна, 40 2000,00 

на народження 

дитини  

61 
Тертишна  Катерина Сергіївна  с. Крижанівка  вул. Соняна, 52а 2000,00 

на народження 

дитини  

62 
Трущалова  Ганна Станіславівна  с. Крижанівка вул. Бочарова ген, 44а кв 15                       2000,00 

на народження 

дитини  

63 
Єрьоменко                           Кристина Юріївна с. Крижаніва  вул. Проценка, 28 2000,00 

на народження 

дитини  

64 
Куликовська                            Ольга Вікторівна  с. Крижанівка  вул. Варшавський пр. 1/4 1000,00 

тяжке мат. 

становище  

65 
Домінська  Валентина Миколаївна  с. Крижанівка  вул. Центральна, 31 а  2000,00 

тяжке мат. 

становище  

66 

Багріна Людмила Іванівна с.Крижанівка вул.Ярошевської,23 1000,00 

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

                 

67 
Семенюк  Людмила Іванівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,15 1000,00 

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

              

68 
Стеблівська  Тетяна Семенівна с.Крижанівка вул.Ювілейна, 35 1000,00 

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

             

69 
Лутович Наталія Вікторівна с.Ліски вул.Касьяненка,11 1000,00 

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

             

70 
Лутович Наталія Вікторівна с.Ліски вул.Касьяненка,11 1000,00 

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

71 Арзяєв Володимир Вікторович с. Крижанівка вул. Терешкової, 10 

1000,00 

допомога сім'ям, які 

потребують уваги 

та мат.підтримки 

             

72 
Стець Ірина Олександрівна с. Крижанівка вул. Атаманюка, 34а 1000,00 

допомога сім'ям, які 

потребують уваги 

та мат.підтримки 

               

73 
Неделякі Анна Миколаївна с. Крижанівка вул. Ярошевської, 23 1000,00 

допомога сім'ям, які 

потребують уваги 

та мат.підтримки 



                  

74 
Гниляк  Таїсія Ісидорівна  с. Крижанівка  вул. Центральна , 77а 1000,00 

допомога сім'ям, які 

потребують уваги 

та мат.підтримки 

              

75 
Кристя  Тетяна Миколаївна  с.Ліски вул. Північна,48а 1000,00 

допомога сім'ям, які 

потребують уваги 

та мат.підтримки 

                             

76 
Тімашов Михайло Тимофійович с.Ліски вул. Шевченка,19 500,00 

допомога інваліду  

учаснику бойових 

дій в Афганістані 

77 

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

допомога інваліду  

учаснику бойових 

дій в Афганістані 

                       

78 
Гончарук Анатолій Миколайович с. Ліски 

вул. Одеська,37 

500,00 

допомога інваліду  

учаснику бойових 

дій в Афганістані 

                                                                                                                                                         

Керуюча справами виконкому /підпис/            О.В. Антоненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №116 від 19.08.2020 року 

 

Про погодження робочого проекту зовнішнього 

газопостачання «Житлового комплексу 7-12 поверхів у складі 

житлових будинків №96 (буд) №97/1 (буд), №97/2, №97/3 (буд), 

№98 (буд.) з вбудований-прибудованими приміщеннями та 

паркінгом за адресою Одеської обл., Комінтернівський р-н, с. 

Крижанівка, в районі вулиці Проектної» 

 

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від директора ТОВ 

«Південь газифікація» Щербина Ю.Б., про погодження робочого проекту 

зовнішнього газопостачання «Житлового комплексу 7-12 поверхів у складі 

житлових будинків №96 (буд) №97/1 (буд), №97/2, №97/3 (буд), №98 (буд.) з 

вбудований-прибудованими приміщеннями та паркінгом за адресою Одеської обл., 

Комінтернівський р-н, с. Крижанівка, в районі вулиці Проектної», керуючись ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити робочий проект зовнішнього газопостачання «Житлового комплексу 

7-12 поверхів у складі житлових будинків №96 (буд) №97/1 (буд), №97/2, №97/3 

(буд), №98 (буд.) з вбудований-прибудованими приміщеннями та паркінгом за 

адресою Одеської обл., Комінтернівський р-н, с. Крижанівка, в районі вулиці 

Проектної», за умови погодження з усіма суміжними землекористувачами; 

 

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 виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 



  
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   

19 серпня  2020 року                                                                     № 117 

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації «Реконструкція з 

облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт  

 вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул.Приморська 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 «Реконструкція з 

облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт 

вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул.Приморська с.Крижанівка 

Лиманського району Одеської області» загальною кошторисною вартістю 

17149,308 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. 

 
Голова виконкому              /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 

 



  
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №118 від 19.08.2020 р. 
с. Крижанівка 

 

Про відведення місць та обладнання стендів для 

розміщення матеріалів передвиборної агітації на 

чергових Виборах депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, обласних, районних, 

міських, районних у містах, сільських, селищних рад, 

сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 

року 

Відповідно до статті 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" та керуючись ст. 53 Виборчого Кодексу України виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Відвести місця для встановлення тимчасових стендів для розміщення матеріалів 

передвиборної агітації на чергових Виборах депутатів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, 

селищних рад, сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року за 

адресами: 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул. Ярошевської, 22 (відділення 

Укрпошти); 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул. Ярошевської, 20 (амбулаторія); 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул. Миколаївська (універсам 24); 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул. Ветеранів, 24 (парк 

Чорноморець); 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул. Ветеранів, 56 (магазин 

Світанок); 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5 (будівля 

сільради); 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул. Морська; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул. Атаманюка; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, сщ.Ліски, вул. Касьяненко; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, сщ. Ліски. вул. Шкільна кут вул. Придорожна. 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Сахарова, 3А; 



- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Сахарова, 3Б; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Сахарова, 3В; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Сахарова, 5; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Сахарова, 5А; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Сахарова, 5Б; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Сахарова, 5В; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Сахарова, 5Г; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Марсельська, 35; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Марсельська, 35А; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Бочарова генерала, 44; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Бочарова генерала, 44А; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Бочарова генерала, 56 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Бочарова генерала, 56А 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Бочарова генерала, 54 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Бочарова генерала, 54А 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Бочарова генерала, 54Б; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Бочарова генерала, 54В; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Бочарова генерала, 54Г; 

- Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка. вул.Бочарова генерала, 54Д 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Мельника О.В. 

Голова виконкому              /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №119 від 19 серпня 2020 року 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Богашова К.М. від 12.08.2020 року про 

подовження розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території сщ. Ліски 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 Богашову К.М. термін розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності на перехресті 

вул. Миколаївська та вул. Паустовського в сщ. Ліски Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області, строком на два 

роки. 

2. Зобов’язати ФОП Богашова К.М. звернутися до відділу містобудування 

та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

подовження паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ФОП Богашова К.М. забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасової споруди території, підтримувати належний 



експлуатаційний стан тимчасової споруди, відповідного 

технологічного обладнання, що використовується разом з тимчасовою 

спорудою, суворо виконувати вимоги Правил благоустрою території 

Крижанівської сільської ради та Правил розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

населених пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Богашову К.М. 

встановити біля тимчасової споруди обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 
Голова виконкому              /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Додаток 

до витягу із рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 19.08.2020 № 119 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 
 

 

 
 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                       О.В. Антоненко 

 



 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №120 від 19 серпня 2020 року 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Ратушна-Конюхової І.А. від 31.07.2020 

року про погодження 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 Ратушна-Конюховій І.А. термін розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на 

перехресті вул. Дніпропетровська дорога та вул. Садова в с. 

Крижанівка Лиманського району Одеської області, строком на один 

рік. 

2. Зобов’язати ФОП Ратушна-Конюхову І.А. звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 



сільської ради для подовження паспорта прив’язки тимчасової 

споруди.  

3. Зобов’язати ФОП Ратушна-Конюхову І. А. 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 населених пунктів Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Ратушна-Конюховій І. 

А. встановити біля тимчасової споруди обладнання з 

відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 
Голова виконкому              /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Додаток 

до витягу із рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 19.08.2020 № 120 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 
 

 

 

 

 Керуюча справами виконкому             /підпис/                      О.В. 

Антоненко 

 

 



 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №121 від 19 серпня 2020 року 

 

с. Крижанівка 

 

Про затвердження назви дитячого садочка, який 

будується на території Крижанівської сільської 

ради 

 

 

Крижанівською сільською радою було оголошено конкурс на 

найкращу назву дитячого садка. Всього у конкурсі прийняло участь 120 

чоловік 79 з яких підтримало назву «Карамелька». Керуючись ст. 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити назву дитячого садка, який будується на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області – 

«Карамелька»; 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами 

виконкому, О.В. Антонеко. 

 

 
Голова виконкому              /підпис/                                               Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


