
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ № 154 від 19 жовтня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву громадян України Змеєва В.С. та  Друца В.В. від 

19.10.2020 року про погодження місця розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на земельній ділянці 

за кадастровим номером 5122783200:01:002:2094 в селі Крижанівка 

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, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити гр. Змеєву В.С. та  гр. Друца В.В. місце розміщення групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької на земельній 

ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:2094 в селі 

Крижанівка Лиманського району Одеської області (схема розміщення 

додається). 

2. Місце розміщення групи тимчасових споруд визначити за № 1, 

відповідно до схеми розміщення тимчасових споруд на земельній 

ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:2094.  

3. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В. звернуться до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради задля оформлення паспорту прив’язки групи 

тимчасових споруд.  



4. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В.  взаємодіяти з 

балансоутримувачем інженерних мереж та іншими компетентними 

органами, які передбачені законодавством під час розміщення та 

експлуатації тимчасових споруд.   

5. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В. 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 гр. Змеєву В.С. та гр. Друца 

В.В. встановити біля тимчасових споруд обладнання з 

відеоспостереження. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Каплінського В.Ю. 

 
 

 

 

 

Заступник сільського голови з  

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

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

           



 

Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.10.2020 № 154 

 

 
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ НА ТЕРИТОРІЇ С. КРИЖАНІВКА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
 

 
 

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 

 
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ № 155 від 19 жовтня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву громадян України Змеєва В.С. та  Друца В.В. від 

19.10.2020 року про погодження місця розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на земельній ділянці 

за кадастровим номером 5122783200:01:002:2094 в селі Крижанівка 

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, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити гр. Змеєву В.С. та  гр. Друца В.В. місце розміщення групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької на земельній 

ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:2094 в селі 

Крижанівка Лиманського району Одеської області (схема розміщення 

додається). 

2. Місце розміщення групи тимчасових споруд визначити за № 2, 

відповідно до схеми розміщення тимчасових споруд на земельній 

ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:2094.  

3. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В. звернуться до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради задля оформлення паспорту прив’язки групи тимчасових 

споруд.  



4. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В.  взаємодіяти з 

балансоутримувачем інженерних мереж та іншими компетентними 

органами, які передбачені законодавством під час розміщення та 

експлуатації тимчасових споруд.   

5. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В. 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 гр. Змеєву В.С. та гр. Друца В.В. 

встановити біля тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Каплінського В.Ю. 

 
 

 

 

 

Заступник сільського голови з  

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

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

   

 

 

 

 

 
 

 

          

 

 

 



Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.10.2020 № 155 

 

 
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ НА ТЕРИТОРІЇ С. КРИЖАНІВКА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
 

 
 

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ № 156 від 19 жовтня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву громадян України Змеєва В.С. та  Друца В.В. від 

19.10.2020 року про погодження місця розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на земельній ділянці 

за кадастровим номером 5122783200:01:002:2094 в селі Крижанівка 

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, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити гр. Змеєву В.С. та  гр. Друца В.В. місце розміщення групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької на земельній 

ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:2094 в селі 

Крижанівка Лиманського району Одеської області (схема розміщення 

додається). 

2. Місце розміщення групи тимчасових споруд визначити за № 3, 

відповідно до схеми розміщення тимчасових споруд на земельній 

ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:2094.  

3. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В. звернуться до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради задля оформлення паспорту прив’язки групи тимчасових 

споруд.  



4. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В.  взаємодіяти з 

балансоутримувачем інженерних мереж та іншими компетентними 

органами, які передбачені законодавством під час розміщення та 

експлуатації тимчасових споруд.   

5. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В. 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 гр. Змеєву В.С. та гр. Друца В.В. 

встановити біля тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Каплінського В.Ю. 

 
 

 

 

 

Заступник сільського голови з  

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

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

           



 

Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.10.2020 № 156 

 

 
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ НА ТЕРИТОРІЇ С. КРИЖАНІВКА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
 

 
 

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 
 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ № 157 від 19 жовтня 2020 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про погодження місця розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву громадян України Змеєва В.С. та  Друца В.В. від 

19.10.2020 року про погодження місця розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на земельній ділянці 

за кадастровим номером 5122783200:01:002:2094 в селі Крижанівка 

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, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити гр. Змеєву В.С. та  гр. Друца В.В. місце розміщення групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької на земельній 

ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:2094 в селі 

Крижанівка Лиманського району Одеської області (схема розміщення 

додається). 

2. Місце розміщення групи тимчасових споруд визначити за № 4, 

відповідно до схеми розміщення тимчасових споруд на земельній 

ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:2094.  

3. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В. звернуться до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради задля оформлення паспорту прив’язки групи тимчасових 

споруд.  



4. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В.  взаємодіяти з 

балансоутримувачем інженерних мереж та іншими компетентними 

органами, які передбачені законодавством під час розміщення та 

експлуатації тимчасових споруд.   

5. Зобов’язати гр. Змеєва В.С. та гр. Друца В.В. 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 гр. Змеєву В.С. та гр. Друца В.В. 

встановити біля тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Каплінського В.Ю. 

 
 

 

 

 

Заступник сільського голови з  

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

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

           

 



 

Додаток до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 від 19.10.2020 № 157 

 

 
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ 

ПРОВАДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ НА ТЕРИТОРІЇ С. КРИЖАНІВКА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
 

 
 

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 

 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

РІШЕННЯ № 158 від 19 жовтня 2020 

 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Літвіна В.Б. від 12.10.2020 року про 

подовження терміну розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території с. Крижанівка 

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 ФОП Літвіну В.Б. термін розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності яка розташована 

по вул. Проектна в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області 

(біля будинку №16), терміном на однин рік. 

2. Зобов’язати ФОП Літвіна В.Б.  звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

подовження паспорта прив’язки групи тимчасових споруд. 

3.  Зобов’язати ФОП Літвіна В.Б. взаємодіяти з балансоутримувачем 

інженерних мереж та іншими компетентними органами, які передбачені 

законодавством під час розміщення та експлуатації тимчасових споруд. 



4. Зобов’язати ФОП Літвіна В.Б. 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. 

5. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Літвіну В.Б. встановити 

біля тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

Заступник сільського голови з  

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

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 19.10.2020 №158 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 159 від 19 жовтня 2020 

 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву ФОП Конишева Ю.В. від 13.10.2020 року про 

подовження терміну розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території с. Крижанівка 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 ФОП Конишева Ю.В. термін розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності яка розташована 

на розі вулиць Ак. Заболотного та Степова в сщ. Ліски Лиманського 

району Одеської області (біля зупинки громадського транспорту), 

терміном на однин рік. 

2. Зобов’язати ФОП Конишева Ю.В. звернутися до відділу містобудування 

та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

подовження паспорта прив’язки тимчасової споруди. 

3.  Зобов’язати ФОП Конишева Ю.В. взаємодіяти з балансоутримувачем 

інженерних мереж та іншими компетентними органами, які передбачені 

законодавством під час розміщення та експлуатації тимчасової споруди. 



4. Зобов’язати ФОП Конишева Ю.В. 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. 

5. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Конишева Ю.В. 

встановити біля тимчасової споруд обладнання з відеоспостереження.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

Заступник сільського голови з  

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

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 19.10.2020 №159 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 



 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ   

19 жовтня 2020 року                                                              № 160 

 

Про затвердження 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, керуючись  ст. 59 

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

Крижанівської сільської ради    

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити кошторисну документацію «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» загальною кошторисною вартістю 861,800 тис. грн.; 

2. Дозволити сільському голові Н.Г. Крупиці укласти договір з підрядною 

організацією на виконання будівельних робіт. 

3. Підряднику розпочати будівельні роботи після узгодження проекту з 

власником суміжної земельної ділянки.  

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

питань діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

Заступник сільського голови з  

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

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №161 від 19.10.2020 року  

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволів на розміщення  

зовнішньої реклами ПП «Глашатай» 

 

Відповідно  Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил 

розміщення зовнішньої реклами», рішенням Крижанівської сільської ради «Про 

затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території 

Крижанівської сільської ради» №300 – VII від 05.09.2016 року, керуючись пп. 13 

п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ПП «Глашатай» на розміщення засобів зовнішньої 

реклами,  

1) стаціонарної двохсторонньої рекламної конструкції 3000х6000мм., за 

адресою – Одеська область, Лиманський район, с. Ліски, вул. Заболотного, 13. 

2) стаціонарної двохсторонньої рекламної конструкції 3000х6000мм., за 

адресою – Одеська область, Лиманський район, с. Ліски, вул. Заболотного, кут 

вул. Проектна. 

3) стаціонарної двохсторонньої рекламної конструкції 3000х6000мм., за 

адресою – Одеська область, Лиманський район, с. Ліски, вул. Заболотного, кут 

вул.Ліненко. 

4) стаціонарної двохсторонньої рекламної конструкції 3000х6000мм., за 

адресою – Одеська область, Лиманський район, с. Ліски, вул. Заболотного, кут 

вул.Одеська. 

5) стаціонарної двохсторонньої рекламної конструкції 3000х6000мм., за 

адресою – Одеська область, Лиманський район, с. Ліски, вул. Заболотного, 

напроти вул. Чехова с. Фонтанка 

6) стаціонарної двохсторонньої рекламної конструкції 3000х6000мм., за 

адресою – Одеська область, Лиманський район, с. Ліски, вул. Лугова, 48 

7) стаціонарної двохсторонньої рекламної конструкції 3000х6000мм., за 

адресою – Автомобільна дорога М-14, Одеса-Мелітополь, 18 км. + 150 м. 

праворуч. 

2. Зобов’язати ПП «Глашатай» щомісячно до 10 числа поточного місяця вносити 

оплату за  право тимчасового користування місцем, яке перебуває у 

комунальній власності Крижанівської сільської ради для розміщення 



зовнішньої реклами та  дотримуватись правил благоустрою на території 

Крижанівської сільської ради. Згідно встановлених тарифів; 

3. Дане рішення не є підставою для розміщення засобів зовнішньої реклами без 

погодження з органами національної поліції України; 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету, Антоненко О.В.  

 

Заступник сільського голови з  

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

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №162 від 19.10.2020 року 

 

Про надання дозволу на облаштування дитячого 

майданчику 

 

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від Шаповалової Юлії 

Олександрівни, щодо надання дозволу на облаштування дитячого майданчика, 

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

Миколаївська (біля кафе-бару №18А), керуючись ст. 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської 

сільської  ради    

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл на облаштування дитячого ігрового майданчика за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська (біля 

кафе-бару №18А).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

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

 

Заступник сільського голови з  

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

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 ВИТЯГ З РІШЕННЯ №163 від 19.10.2020 року 

 

Про надання дозволу на облаштування гостьової 

парковки 

 

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від Бурнусус О.К., 

щодо надання дозволу на облаштування гостьової парковки вздовж 

нежитлових приміщень, що знаходяться на земельній ділянці, кадастровий 

номер 5122783200:02:001:2328, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

3. Надати дозвіл на облаштування гостьової парковки вздовж нежитлових 

приміщень, що знаходяться на земельній ділянці, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2328.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

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

 

Заступник сільського голови з  

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

 

Секретар                                                      /підпис/                     Л.Л. Бондаренко 

 

 


