
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ № 131 від 24 вересня 2020 

 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «ЖОВОЛІ ПЛЮС» Грек 

Олександра Валерійовича від 11.09.2020 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 від 

25.04.2019 № 925-VII, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ТОВ «ЖОВОЛІ ПЛЮС» термін розміщення групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності яка 

розташована на розі вулиць Миколаївська та Осипова в селі 

Крижанівка Лиманського району Одеської області (біля будинку № 

11), терміном на три ріки. 

2. Зобов’язати ТОВ «ЖОВОЛІ ПЛЮС» звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради для подовження паспорта прив’язки групи тимчасових 

споруд.  



3. Зобов’язати ТОВ «ЖОВОЛІ ПЛЮС» 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 ТОВ «ЖОВОЛІ ПЛЮС» 

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. 

 

 

 

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 24.09.2020 №131 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Керуюча справами виконкому            /підпис/  О.В. Антоненко 
 

 

 

 

Група ТС 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ № 132 від 24 вересня 2020 

 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ФОРЕКСТІН» Скобленко 

Валентина Анатолійовича від 18.09.2020 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 від 

25.04.2019 № 925-VII, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ТОВ «ФОРЕКСТІН» термін розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності яка 

розташована по вулиці Бочарова Генерала в селі Крижанівка 

Лиманського району Одеської області (навпроти  будинку № 44-А), 

терміном на один рік. 

2. Зобов’язати ТОВ «ФОРЕКСТІН» звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради для подовження паспорта прив’язки тимчасової 

споруди.  



3. Зобов’язати ТОВ «ФОРЕКСТІН» 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 «ФОРЕКСТІН» 

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 рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 24.09.2020 №132 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Керуюча справами виконкому        /підпис/        О.В. Антоненко 

 

ТС 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ № 133 від 24 вересня 2020 

 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ФОРЕКСТІН» Скобленко 

Валентина Анатолійовича від 18.09.2020 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 від 

25.04.2019 № 925-VII, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ТОВ «ФОРЕКСТІН» термін розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності яка розташована 

по Дніпропетровській дорозі в селі Крижанівка Лиманського району 

Одеської області (біля будівлі № 141), терміном на один рік. 

2. Зобов’язати ТОВ «ФОРЕКСТІН» звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради для подовження паспорта прив’язки групи тимчасових 

споруд.  



3. Зобов’язати ТОВ «ФОРЕКСТІН» забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного 

технологічного обладнання, що використовується разом з 

тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги Правил 

благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «ФОРЕКСТІН» 

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. 

 

 

 

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 24.09.2020 №133 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 
 

 

Керуюча справами виконкому        /підпис/           О.В. Антоненко 

 

 

  

Група ТС 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 133 від 24 вересня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ФОРЕКСТІН» Скобленко 

Валентина Анатолійовича від 18.09.2020 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 від 

25.04.2019 № 925-VII, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ТОВ «ФОРЕКСТІН» термін розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності яка розташована 

по Дніпропетровській дорозі в селі Крижанівка Лиманського району 

Одеської області (біля будівлі № 141), терміном на один рік. 

2. Зобов’язати ТОВ «ФОРЕКСТІН» звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради для подовження паспорта прив’язки групи тимчасових 

споруд.  

3. Зобов’язати ТОВ «ФОРЕКСТІН» забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного 

технологічного обладнання, що використовується разом з 

тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги Правил 



благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «ФОРЕКСТІН» 

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. 

 

 

 

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 24.09.2020 №133 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Керуюча справами виконкому            /підпис/  О.В. Антоненко 

Група ТС 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 134 від 24 вересня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «ФОРЕКСТІН» Скобленко 

Валентина Анатолійовича від 18.09.2020 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 від 

25.04.2019 № 925-VII, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ТОВ «ФОРЕКСТІН» термін розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності яка розташована 

по вулиці Бочарова Генерала в селі Крижанівка Лиманського району 

Одеської області (навпроти будівлі № 50), терміном на один рік. 

2. Зобов’язати ТОВ «ФОРЕКСТІН» звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради для подовження паспорта прив’язки групи тимчасових 

споруд.  

3. Зобов’язати ТОВ «ФОРЕКСТІН» забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного 

технологічного обладнання, що використовується разом з 

тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги Правил 



благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «ФОРЕКСТІН» 

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. 

 

 

 

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 24.09.2020 №134 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 
 

 

 

Керуюча справами виконкому             /підпис/ О.В. Антоненко 

Група ТС 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  РІШЕННЯ № 135 від 24 вересня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Ханенко О.О. від 21.09.2020 року 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 ФОП Ханенко О.О. місце розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території села 

Крижанівка Лиманського району Одеської області, строком на 3 роки. 



2. Місце розміщення групи  тимчасових споруд визначити під № 2 

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. 

3. Зобов’язати ФОП Ханенко О.О. отримати у відділі містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради 

паспорт прив’язки групи тимчасових споруд. 

4. Зобов’язати ФОП Ханенко О.О. 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 ФОП Ханенко О.О. забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного 

технологічного обладнання, що використовується разом з 

тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги Правил 

благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території населених пунктів Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області. 

6. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Ханенко О.О. 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 24.09.2020 № 135 

 

 
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 

 

 

 

 

 



                    
 

  У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

   

РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

«24» вересня 2020 року                                                                            № 136 

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 № 136 від 24 вересня 2020 року 

 

 

№ 

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

1 
Алієва Тетяна Олександрівна  м.Одеса 

 вул.Ген.Бочарова, 61А, 

кв.25 1000,00 до дня знань 

2 
Безверська  Людмила Олександрівна  с.Крижанівка  вул.Соняна, 38 1000,00 до дня знань 

3 
Берднікова  Оксана Ігорівна  м.Одеса  вул. 5 лінія,9 №1 1000,00 до дня знань 

4 
Гасанова Лейла Ілгарівна  

с.Кам'яна 

Криниця  вул.Леніна,130 1000,00 до дня знань 

5 
Гнатюк  Вадим Володимирович  м.Одеса  вул.Десантна, 4/17 1000,00 до дня знань 

6 
Гумен  Альона Сергіївна  с.Нова Дофінівка  вул.Центральна ,93 1000,00 до дня знань 

7 
Гончаренко Ірина Олександрівна  с.Крижанівка  вул.Рибача, 57 1000,00 до дня знань 

8 
Гарбуз  Альона Юріївна  м.Добропілля  вул.Паркова, 48 кв. 34 1000,00 до дня знань 

9 
Димитрова Олена Степанівна  с.Фонтанка  вул.Вишнева, 21 1000,00 до дня знань 

10 
Шевченко  Катерина Сергіївна  с.Свердлове вул.Шевченка,36А 1000,00 до дня знань 

11 
Кириллова Ольга Миколаївна с.Крижанівка  вул. Бескоровайнова, 41 1000,00 до дня знань 

12 
Дранкова  Інна Анатоліївна  с.Крижанівка  вул.Морська,38 1000,00 до дня знань 

13 
Журавльов Олег Юрійович  с.Крижанівка вул.Набережна,3 1000,00 до дня знань 

14 
Змієвський  Юрій Вікторович  м.Одеса  

вул.Конноармійска, 37, 

кв.8/б 1000,00 до дня знань 

15 
Звєрєв Сергій Олександрович м.Одеса  

вул.Семена Палія,77/1, 

кв.58 1000,00 до дня знань 

16 
Каширіна  Ольга Володимирівна  м.Одеса  

вул.Дніпропет. дор.,73, 

кв.90  1000,00 до дня знань 

17 
Карпач  Ірина Олександрівна  с.Крижанівка  вул.Проценко ,43 1000,00 до дня знань 

18 
Катинська  Наталія Миронівна с.Крижанівка  вул. Сонячна, 68а 1000,00 до дня знань 



19 
Князєва  Ольга Василівна  с.Ліски  вул.Зелена, 1 1000,00 до дня знань 

20 
Косуліна  Марія Сергіївна  с.Іванове  вул.Шевченка, 36А 1000,00 до дня знань 

21 
Кравець  Юлія Леонідівна  м.Одеса  

вул.Дніпропет. дор.,68, 

кв.64  1000,00 до дня знань 

22 
Лядощук Юлія Віталіївна  с.Фонтанка  вул.Перемоги, 50 1000,00 до дня знань 

23 
Міхова  Наталія Борисівна  м.Одеса вул.Героїв сталінграда, 20/6 1000,00 до дня знань 

24 
Мошенко Вікторія Вікторівна  с.Фонтанка  вул.Патріотична,16 1000,00 до дня знань 

25 
Наконечна  Тетяна Ігорівна  смт.Фрунзівка вул.Комсомольська,54/12 1000,00 до дня знань 

26 
Найданова  Наталія Олексіївна  с.Ліски пров. Зоряний, 3 1000,00 до дня знань 

27 
Непочатенко  Тетяна Миколаївна  с.Фонтанка  вул.Гагаріна, 8/3 1000,00 до дня знань 

28 
Рибальченко  Андрій Валерійович  м.Одеса  вул.Кузнецова, 29 1000,00 до дня знань 

29 
Прокопенко  Світлана   Олексіївна с.Новоолександр. вул.Кар'єрна, 39 1000,00 до дня знань 

30 
Потапова  Ольга Олександрівна  м.Одеса пр.Добров. 159, кв.193 1000,00 до дня знань 

31 
Савченко  Олеся Вікторівна  с.Ліски  пров.Молодіжний, 9, кв.1 1000,00 до дня знань 

32 
Столовнік  Ольга Адамівна  с.Ліски  вул.Касьяненко, 22 1000,00 до дня знань 

33 
Князєва  Ольга Василівна  с.Ліски  вул.Зелена, 1 1000,00 до дня знань 

34 
Усенко  Віта Володимирівна  с.Крижанівка  вул.Центарльна, 20 А 1000,00 до дня знань 

35 
Ткаченко  Світлана Дмитрівна  с.Крижанівка  вул.Безкоровайнова, 17а 1000,00 до дня знань 

36 
Труфан  Тетяна Анатоліївна  с.Фонтанка  вул.Виноградна, 8 1000,00 до дня знань 

37 
Чумаченко  Антоніна Миколаївна  с.Шомполи вул.Центральна, 55 1000,00 до дня знань 

38 
Шеремета  Вікторія Василівна  м.Одеса  вул.Висоцького, 7, кв.90 1000,00 до дня знань 

39 
Шевченко Христина Ігоревна  м.Одеса  вул. Троїцька,54 1000,00 до дня знань 

40 
Ясинчук  Аліна Олегівна  с.Роксолани вул.Центральна,87 1000,00 до дня знань 

41 
Албу   Тамара Олександрівна  м.Одеса  вул.Дніпропетр.дор.,78/175 500,00 до дня знань 



42 
Бузажі  Лілія Михайлівна  с.Заря  вул.Садова, 109 500,00 до дня знань 

43 
Вакиш  Анна Володимирівна  с.Василівка вул.Миру,27 1000,00 до дня знань 

44 
Гранкіна  Галина Сергіївна  м.Одеса  вул.Бочарова, буд. 44/44  500,00 до дня знань 

45 
Гой  Ольга Павлівна  с.Крижанівка  вул.Ярошевської, 30 500,00 до дня знань 

46 
Демчевська  Любов Миколаївна  с.Крижанівка  вул.Безкоровайнова, 17а 500,00 до дня знань 

47 
Демчевський  Дмитро Сергійович  с.Крижанівка  вул.Безкоровайнова, 17а 500,00 до дня знань 

48 
Костенко  Валентина Іванівна  с.Нова Дофінівка  вул.Шкільна, 19 500,00 до дня знань 

49 
Миза  Світлана Олександрівна с.Крижанівка             вул.Морська, 10 1000,00 до дня знань  

50 
Комісарова  Валентина Вікторівна с.Крижанівка  вул.Ювілейна, 29 1000,00 до дня знань 

51 
Степанченко Ольга Василівна  с.Крижанівка  вул.Проценко, 60  500,00 до дня знань 

52 
Надкирничний  Віктор Іванович  с.Крижанівка  вул.Миколаївська, 8А 500,00 до дня знань 

53 
Савіна  Тетяна Миколаївна  с.Крижанівка  вул.Безкоровайнова, 17а 500,00 до дня знань 

54 
Олейник  Марія Михайлівна  с.Ліски пров.Молодіжний, 9, кв.5 500,00 до дня знань 

55 
Шавейко  Леонід Степанович  с.Крижанівка  вул.Ветеранів, 14 500,00 до дня знань 

56 
Колісніченко  Ганна Андріївна  с.Крижанівка вул.Гонтаренко,37  1000,00 до дня знань 

57 
Бакал  Тетяна Іванівна  с.Крижанівка  вул.Рибача,1 1000,00 до дня знань 

58 
Чорна  Олена Яківна с.Крижанівка вул.Проценка, 30 1000,00 до дня знань 

59 
Горюк  Наталія Миколаївна  с.Крижанівка  вул.Атаманюка, 52 1000,00 до дня знань 

60 
Бачинська  Людмила Іванівна  с.Крижанівка  вул.Ветеранів, 34 1000,00 до дня бібліотекаря  

61 
Димидас  Галина Дмитрівна  с.Крижанівка вул.Морська, 63 1000,00 до дня знань 

62 
Коверга Віталій Іванович с.Крижанівка  вул.Бескоровайнова 24 1000,00 до дня знань 

63 
Лис  Анжела Вікторівна  с.Крижанівка  вул.Центральна, 22 1000,00 до дня знань 

64 
Костенюк Лариса Дмитрівна м.Одеса вул.Ген.Бочарова, 9 кв.110 1000,00 до дня знань 



65 
Макарова  Євгенія Василівна  с.Крижанівка  вул.Гонтаренка, 42 1000,00 до дня знань 

66 
Серік  Ольга Іванівна  с.Крижанівка  вул.Бескоровайнова, 52 1000,00 

до дня  

бібіліотекаря  

67 
Шепель  Валентина Кирилівна  с.Крижанівка  вул.Бескоровайнова, 9б 1000,00 до дня знань  

68 
Спіцина                      Алла Олександрівна  с.Крижанівка  вул.Ярошевської, 45  1000,00 до дня  пошти  

69 
Константінова  Євгенія Андріївна  с.Крижанівка  вул.Ярошевської, 22 а 1000,00 до дня  пошти  

70 
Бужунаішвілі  Наталія Григорівна  с.Крижанівка  вул.Набережна, 27а 1000,00 до дня  пошти  

71 
Ширко  Світлана Петрівна  с.Крижанівка  вул.Ювілейна, 12 1000,00 до дня  пошти  

72 
Іванова  Ганна Олексіївна  с.Крижанівка  вул.Ярошевської, 10 1000,00 до дня  пошти  

73 
Кохненко  Світлана Михайлівна  с.Крижанівка  вул.Бескоровайнова, 31 1000,00 до дня  пошти  

74 
Щеглова  Вікторія Валентинівна  с.Крижанівка  вул.Осипова, 6 1000,00 до дня  пошти  

75 
Щеглова  Надія Аміровна  с.Крижанівка  вул.Осипова, 6 1000,00 до дня  пошти  

76 
Калініна                        Надія Тимофіївна с.Крижанівка  вул.Осіпова, 16 2000,00 на лікування  

77 
Прібильська  Валентина Вікторівна с.Крижанівка     вул.Терешкової, 23 3000,00 на лікування  

78 
Матяр  Сергій Андрійович  с.Крижанівка  вул.Гонтаренка, 1/1 1000,00 на лікування  

79 
Резенчук  Ольга Анатоліївна  с.Крижанівка  вул.Рибача, 48 700,00 на лікування  

80 
Прадіденко  Лілія Віталіївна  с.Крижанівка  вул.Рибача, 1 3000,00 на лікування  

81 
Письмиченко Світлана Павлівна с.Крижанівка  вул.Жовтнева,63 500,00 на лікування  

82 
Клюєва  Лідія Григорівна  с.Ліски вул.Добровольського, 9  500,00 на лікування  

83 
Тертична  Валентина Іванівна  с.Крижанівка  вул.Морська, 58 700,00 на лікування  

84 
Купрій  Ольга Станіславівна с.Крижанівка   вул.Рибача, 38а  1000,00 на лікування  

85 
Кравчук  Олена Іванівна  с.Крижанівкеа  вул.Терешкової, 1 1500,00 на лікування  

86 
Фіголь  Вікторія Миколаївна  с.Крижанівка  вул.Терешкової, 5  1000,00 на лікування  

87 
Дейнека  Ольга Олександрівна  с.Крижанівка  вул.Рибача, 10  1000,00 на лікування  



88 
Лукашова  Анастасія Геннадіївна  с.Крижанівка  

вул.Бочарова ген., 56а, кв. 

55 1000,00 на лікування  

89 
Бовбалан  Марія Опанасівна  с.Крижанівка  

вул.Бочарова ген., 56, кв. 

296 1000,00 на лікування  

90 
Семенова  Алла Пилипівна  с.Крижанівка  вул.Сонячна, 48 30000,00 на лікування  

91 
Гусманова  Галина Юріівна  с.Крижанівка  вул.Ювілейна, 24  1000,00 на лікування  

92 
Пантелєєва  Алла Семенівна  с.Ліски  пров.Трояндовий, 1 700,00 на лікування  

93 
Кушнір  Петро Григорович  с.Крижанівка  вул.Атаманюка, 4 1000,00 на лікування  

94 
Кушнір  Петро Григорович  с.Крижанівка  вул.Атаманюка, 4  1000,00 на лікування  

95 
Покойова  Юлія Вікторівна  с.Крижанівка  вул.Рибача, 17а  700,00 на лікування  

96 
Нагребецький  Віктор Сергійович  с.Крижанівка  вул.Набережна, 3 3000,00 на лікування 

97 
Баркар Руслан Михайлович с.Крижанівка  вул.Миколаївська, 6 3000,00 на лікування  

98 
Краєвська  Олександра Василівна  с.Крижанівка   вул.Набережна, 3а  1500,00 на лікування  

99 
Пшенична  Олена Володимирівна                   с.Крижанівка вул.Рибача,56 2000,00 

на народження 

дитини  

100 
Бабенко  Валеннтина Павлівна  с.Крижанівка  вул.Бочарова Ген., 44/127 2000,00 

тяжке матеріальне 

становище  

101 
Кухаренко  Дмитро Олександрович  с.Крижанівка  вул.Набережна, 18 1000,00 

тяжке мтеріальне 

становище  

102 
Топал  Любов Володимирівна  с.Крижанівка  вул.Бочарова ген 44/210 2000,00 

тяжке матеріальне 

становище  

103 
Шереметцева  Ольга Валентинівна  с.Крижанівка  вул.Атаманюка, 62а  2000,00 на поховання  

104 
Мельниченко  Олена Леонідівна  с.Ліски  вул.Шевченка, 5а  2000,00 на поховання  

105 
Байталоха  Олена  Василівна  с.Крижанівка  вул.Бочарова ген, 56/292 2000,00 

на народження 

дитини  

106 
Геворгян  Кирило  Самвелович  с.Крижанівка  вул.Гонтаренко, 29 2000,00 

на народження 

дитини  

107 Скоріна  Наталя Володимирівна  с.Крижанівка          вул.Гагаріна, 54-а 600,00 на лікування  

108 
Мацкевич  Олксій Вікторович  с.Крижанівка  вул.Марсельська, 35 кв. 26 1000,00 

тяжке матеріальне 

становище  

109 Кузнецова Олена Афанасіївна с.Крижанівка  вул.Соняна, 74  1000,00 на лікування  

110 Журавльов  Олег Юрійович с.Крижанівка  вул.Набережна, 3 2000,00 на лікування  



111 
Павлов 

Владислав 

Олександрович с.Крижанівка  вул.Бочарова ген 54"Б"кв.36 2000,00 на лікування  

112 Авчинников                 Анатолій Ігорович с.Крижанівка  вул.Атаманюка, 70 3000,00 на лікування  

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

700,00 

допомога сім'ям, які 

потребують уваги 

та мат.підтримки 

114 

Стець Ірина Олександрівна с. Крижанівка вул. Атаманюка, 34а 700,00 

допомога сім'ям, які 

потребують уваги 

та мат.підтримки 

115 

Неделякі Анна Миколаївна с. Крижанівка вул. Ярошевської, 23 700,00 

допомога сім'ям, які 

потребують уваги 

та мат.підтримки 

116 

Гниляк  Таїсія Ісидорівна  с. Крижанівка  вул. Центральна , 77а 700,00 

допомога сім'ям, які 

потребують уваги 

та мат.підтримки 

117 

Кристя  Тетяна Миколаївна  с.Ліски вул. Північна,48а 700,00 

допомога сім'ям, які 

потребують уваги 

та мат.підтримки 

118 

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

допомога інваліду  

учаснику бойових 

дій в Афганістані 

119 

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

допомога інваліду  

учаснику бойових 

дій в Афганістані 

120 

Гончарук Анатолій Миколайович с. Ліски 

вул. Одеська,37 

500,00 

допомога інваліду  

учаснику бойових 

дій в Афганістані 

121 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

122 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

123 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

124 

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

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

125 Чорна Олена Яківна  с.Крижанівка вул.Проценко,30 1 000,00 на оздоровлення 

126 Ходак  
Олександр 

Миколайович  
с.Крижанівка вул.Терешкової,17 1 000,00 

на оздоровлення 

127 Пруський  Віталій Миколайович  с.Ліски  вул.Шевченко,!7 1 000,00 на оздоровлення 

128 
Пітельгузов  

Костянтин 

Миколайович  
м.Одеса 

вул.Дніпропетр. дор.72 кв 

.204 
1 000,00 

на оздоровлення 



129 
Пітельгузов  

Костянтин 

Миколайович  
м.Одеса 

вул.Дніпропетр. дор.72 кв 

.204 
1 000,00 

на оздоровлення 

130 Велкова Олена Онисимівна  с.Крижанівка вул.Морська ,27 1 000,00 на оздоровлення 

131 
Горошко  

Ростислав 

Володимирович  
с.Фонтанка 

вул.Демейчуна,25 
1 000,00 

на оздоровлення 

132 Угренюк  Лілія Михайлівна  с.Крижанівка вул.Атаманюка ,54 1 000,00 на оздоровлення 

133 Сірік  Тетяна Дмитріївна  с.Крижанівка вул.Морська ,31. 1 000,00 на оздоровлення 

134 Мартинович Уляна Русланівна  с.Крижанівка вул.Гагаріна,12 1 000,00 на оздоровлення 

135 Литвинчук Марія Кузьмівна  с.Крижанівка вул.Осіпова,14 1 000,00 на оздоровлення 

136 Попсуй Олена Іванівна  с.Крижанівка вул.Центральна ,38 1 000,00 на оздоровлення 

137 Єрьоменко Кристина Юріївна  с.Крижанівка вул.Проценко,28 1 000,00 на оздоровлення 

138 Матейко Марія Марківна  с.Крижанівка вул.Рибача ,37 1 000,00 на оздоровлення 

139 Скороход Раїса Володимирівна  с.Крижанівка вул.Рибача,54 1 000,00 на оздоровлення 

140 Щербаченко  Іван Олексійович  с.Крижанівка вул.Рибача,32 1 000,00 на оздоровлення 

141 Нужна  Лідія Іванівна  с.Крижанівка вул.Ген.Бочарова,44а /2 1 000,00 на оздоровлення 

142 Журавльов  Юрій Антонович  с.Крижанівка вул.Рибача,58 1 000,00 на оздоровлення 

143 Бовбалан  Марія Опанасівна  с.Крижанівка вул.Ген.Бочарова,56 /296 1 000,00 на оздоровлення 

144 Нікола  Лідія Федорівна  с.Крижанівка вул.Осіпова,20 1 000,00 на оздоровлення 

145 Галчева  Марія Олександрівна  с.Ліски  вул.Бочарова,55 1 000,00 на оздоровлення 

146 Колісніченко Ганна Андріївна  с.Крижанівка вул.Гонтаренко ,37 1 000,00 на оздоровлення 

147 Ковтуненко Ганна Павлівна  с.Крижанівка вул.Ветеранів ,48 1 000,00 на оздоровлення 

148 Процко Людмила Кирилівна с.Крижанівка вул.Набережна, 32 1 000,00 на оздоровлення 

149 Соловйова  Тетяна Іванівна  с.Крижанівка вул.Бескоровайного,38 1 000,00 на оздоровлення 

150 Вавшко  Нелі Миихайлівна  с.Крижанівка вул.Сонячна,61 1 000,00 на оздоровлення 

151 Бачинський  Сергій Іванович  с.Крижанівка вул.Ветеранів ,34 1 000,00 на оздоровлення 

152 Ханєнко  Людмила Павлівна с.Крижанівка вул.Центральна ,70 1 000,00 на оздоровлення 

153 Тяков  Костянтин Дмитрович  с.Ліски  вул.Зелена ,8 1 000,00 на оздоровлення 

154 Сердечна  Надія Вікторівна   с.Крижанівка вул.Юбілейна,39а  1 000,00 на оздоровлення 

155 Новаченко Аркадій Іванович  с.Крижанівка вул.Центральна ,54 1 000,00 на оздоровлення 

156 Труфанова Наталія Андріївна  с.Крижанівка вул.Проценко,68 1 000,00 на оздоровлення 

157 Лазова Тетяна Миколаївна  с.Крижанівка вул.Сонячна,54 1 000,00 на оздоровлення 

158 Нужна  Лідія Іванівна  с.Крижанівка вул.Ген.Бочарова,44а /2 1 000,00 до ювілею 

159 Журавльов  Юрій Антонович  с.Крижанівка вул.Рибача,58 1 000,00 до ювілею 



160 Бовбалан  Марія Опанасівна  с.Крижанівка вул.Ген.Бочарова,56 /296 1 000,00 до ювілею 

161 Нікола  Лідія Федорівна  с.Крижанівка вул.Осіпова,20 1 000,00 до ювілею 

162 Щербаченко  Іван Олексійович  с.Крижанівка вул.Рибача,32 1 000,00 до ювілею 

163 Переп'ятенко Ольга Варисівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,27 б 2 000,00 до ювілею 

164 Шевчук  Ніна Михайлівна  с.Крижанівка вул.Миколаївська,24 а 1 000,00 на оздоровлення 

165 Голота  Сергій Джанович  с.Крижанівка вул.Рибача,4 2 000,00 учасник АТО 

166 Новицький Сергій Ігорович с.Крижанівка вул.Гонтаренка ,37 2 000,00 учасник АТО 

167 Мацкевич Олексій Вікторович  с.Крижанівка вул.Марсельська,35/26 2 000,00 учасник АТО 

168 Петруняк  Василь Вікторович  с.Крижанівка вул.Софіївська,2б/19 2 000,00 учасник АТО 

169 Мисько Михайло Юрійович с.Крижанівка вул.Бескоровайнова,54 2 000,00 учасник АТО 

170 Довбиш Юлія Дмитрівна  с.Крижанівка вул.Миколаївська,3/5 кв.4 2 000,00 учасник АТО 

171 Бобров  Віталій Віталійович  с.Крижанівка вул.Софіївська,2/36 2 000,00 учасник АТО 

172 Шевцов  Олег Петрович  с.Крижанівка вул.Миколаївська,3/5 кв.32 2 000,00 учасник АТО 

173 Баркар Руслан Михайлович с.Крижанівка вул.Миколаївська,6 2 000,00 учасник АТО 

174 
Коваль 

Олександр 

Володимирович с.Крижанівка вул.Проценко,24а  
2 000,00 

учасник АТО 

175 Ковальчук  Олександр Сергійович с.Крижанівка вул.Приморська,7 2 000,00 учасник АТО 

176 Коршунов  Артур Костянтинович  с.Крижанівка вул.Софіївська,2 б/6 2 000,00 учасник АТО 

177 Щеглова Оксана Віталіївна  с.Крижанівка вул.Морська,42 а 2 000,00 учасник АТО 

178 Киданчук Сергій Валерійович  с.Крижанівка вул.Осипова,7 2 000,00 учасник АТО 

179 Рудь  Максим Олексійович  с.Крижанівка вул.Софіївська,2 б/ 11 2 000,00 учасник АТО 

180 Домбровський Роман Борисович  с.Ліски  вул.Лісова,5 2 000,00 учасник АТО 

181 
Слободян 

Олександр 

Володимирович с.Крижанівка вул.Ген.Бчарова 44/225 
2 000,00 

учасник АТО 

182 Гошуренко Микола Миколайович  с.Ліски  вул.Шкільна ,8 2 000,00 учасник АТО 

183 Судець Сергій Володимирович  с.Крижанівка вул.Софіївська,2 б/ 1 2 000,00 учасник АТО 

                                                                                                                                                         

Керуюча справами виконкому /підпис/            О.В. Антоненко  

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                                 РІШЕННЯ №137 від  24.09.2020 р. 

с. Крижанівка 

 

Про виключення квартир з числа 

службових  

Розглянувши матеріали надані Головного управління Національної 

гвардії України щодо виключення з числа службових двокімнатної квартири 

№ 11 в будинку №2 Б по вул. Софіївській у с. Крижанівка Лиманського району 

Одеської області, яка була включена в число службових і закріплена за 

Головним управлінням Національної гвардії України. 

Керуючись п. 6 розділу 1 «Положення про порядок надання службових 

жилих приміщень і користування ними в Українській РСР», ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування» виконавчий комітет Крижанівської 

сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Виключити з числа службових квартир, закріплених за Головним 

управлінням Національної гвардії України: 

- Двокімнатну квартиру №11 за адресою: Одеська обл., Лиманський 

район, с. Крижанівка, вул. Софіївська, буд. №2 Б; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконкому, Антоненко 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 №138 від 24.09.2020 року 

 

Про представлення багатодітної матері 

Крохінової Олесі Володимирівни на 

присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня» 

 

Розглянувши заяву Крохінової Олесі Володимирівни та представлені 

матеріали багатодітної матері, щодо порушення питання про присвоєння 

почесного звання України «Мати – героїня», керуючись ст.10 Закону України 

«Про державні нагороди та ст. 34 «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради» 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Клопотати перед Лиманською районною державною адміністрацією про 

представлення на почесне звання України «Мати - героїня» гр. 

Крохінової Олесі Володимирівни, 1970 року народження, мешканки с. 

Крижанівки, вул. Центральна, буд. 15 А, яка виховала 11 дітей до 

восьмирічного віку; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного 

спеціаліста з соціальних питань, Нагребецьку Н.С. 

 

 

Голова виконкому               /підпис/                                             Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами               /підпис/                                           О.В. Антоненко  

 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

24 вересня  2020 року                                                                                № 139 

Про затвердження кошторисної 

документації «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення по вул.Ліненко 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 кошторисну документацію «Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення по вул.Ліненко в с.Ліски, Лиманський район, Одеська 

область», загальною кошторисною вартістю 179,611 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. 

 

Голова виконкому           /підпис/                                                  Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами               /підис/                                               О.В. Антоненко 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

24 вересня  2020 року                                                                                № 140 

 

Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт 

мережі вуличного освітлення вздовж проїзду від автодороги М-28 

Одеса-Южний-/М/14/ до будинку №9 по провулку Молодіжний  

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 кошторисну документацію «Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення освітлення вздовж проїзду від автодороги М-28 Одеса-

Южний-/М/14/ до будинку №9 по провулку Молодіжний в с.Ліски, 

Лиманського району, Одеської області», загальною кошторисною вартістю 

215,372 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. 

Голова виконкому           /підпис/                                                  Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами               /підпис/                                             О.В. Антоненко 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

24 вересня  2020 року                                                                             № 141 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по  

вул.Володимира Висоцького 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 вул.Володимира Висоцького в с.Крижанівка 

Лиманського району Одеської області» загальною кошторисною вартістю 529, 068 

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. 

Голова виконкому           /підпис/                                                  Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами               /підпис/                                             О.В. Антоненко 

 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

24 вересня  2020 року                                                                            № 142 

 

Про затвердження проектно-кошторисної 

документації «Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття по вул.Софіївська 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 по вул.Софіївська в с.Крижанівка Лиманського 

району Одеської області» загальною кошторисною вартістю 524,438 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. 

 

 

Голова виконкому           /підпис/                                                  Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами               /підпис/                                             О.В. Антоненко 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ   

24 вересня  2020 року                                                                     № 143 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 

«Будівництво зовнішніх мереж газопостачання до об’єкту 

дитячий садок на 120 місць з вбудованими громадськими 

приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначення в 

рівні цокольного поверху на території с.Крижанівка, 

Лиманського району Одеської області (кадастровий номер 

земельної ділянки:5122783200:02:001:2807)» 

 

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 «Будівництво зовнішніх 

мереж газопостачання до об’єкту дитячий садок на120 місць з вбудованими 

громадськими приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначення в рівні 

цокольного поверху на території с.Крижанівка, Лиманського району Одеської 

області (кадастровий номер земельної ділянки:5122783200:02:001:2807)» 

загальною кошторисною вартістю    891,162 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               /підпис/                                             О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                              РІШЕННЯ №144 від    24.09.2020 року           

 

Про уточнення адрес  

 

Розглянувши заяви гр. Молодої Л.П., гр. Галкіної Л.П. про уточнення 

адрес, з метою приведення у відповідність до Довідників Єдиного Державного 

реєстру майнових прав, 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, рішенням Крижанівської 

сільської ради «Про уточнення назв вулиць» від 06.03.2017 року №400-VIII, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 

 

1. Уточнити назву вулиці Проценко, та вважати її ідентичною назві 

вулиці «Проценка»; 

2. Уточнити назву вулиці 2-й провулок вулиці Центральної, та вважати 

її ідентичною назві «провулок Центральної вулиці ІІ» 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами виконкому О.В. Антоненко. 

 
 

Голова виконкому                   /підпис/                                       Н.Г. Крупиця 

 

 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                              РІШЕННЯ №145 від    24.09.2020 року           
  

Про зняття осіб з числа дітей-сиріт 

з квартирного обліку  у зв’язку 

з поліпшенням житлових умов.                 
  

Відповідно до статей 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 40 Житлового Кодексу Української РСР,  та п. 26, 28 «Правил 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР» абз.5 ч.1 ст.1 ст. 33 Закону України 

"Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", п.11 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 «Про порядок взяття 

громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та 

зняття з нього», враховуючи пропозиції комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Крижанівської сільської ради щодо зняття осіб з числа 

дітей-сиріт з квартирного обліку у зв’язку з поліпшенням житлових 

умов  , виконавчий комітет сільської ради 

 

В И Р І Ш И В : 
 

1. Затвердити протокол засідання комісії з житлових питань при 

виконавчому комітеті Крижанівської сільської ради від 24.09.2020 року 

№1. 

2. Зняти Тутова Іллю Дмитровича з квартирного обліку при виконавчому 

комітеті Крижанівської сільської ради громадян,  який перебуває у списках 

на позачергове отримання житла,  у зв’язку з поліпшенням житлових умов 

і придбанням житла. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконкому О.В. Антоненко. 
 

Голова виконкому                   /підпис/                                       Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                             О.В. Антоненко 
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