
У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про  надання  гр.  Бутенко Івану Миколайовичу, 20.01.1950 р.н.,  дозволу на

укладання договору дарування житлового будинку та земельної ділянки,

яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова

Дофінівка,  вул. Зелена, будинок 34, своїй доньці Сидоренко Ларисі

Іванівні, 31.12.1977 р.н., право користування яким має неповнолітній

Сидоренко Руслан Олександрович, 18.05.2004 р.н.

На черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого

комітету Фонтанської сільської ради 07.02.2022 року, розглянуто заяву та подані

документи гр.  Бутенко Івана Миколайовича, 20.01.1950  р.н., який

зареєстрований за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова

Дофінівка, вул. Зелена, будинок 34 щодо надання дозволу на укладання

договору дарування житлового будинку та земельної ділянки, які розташовані за

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Зелена,

будинок 34, своїй доньці Сидоренко Ларисі Іванівні, 31.12.1977 р.н., право

користування яким має неповнолітній Сидоренко Руслан Олександрович,

18.05.2004 р.н.

Комісією встановлено наступне: згідно інформації з Державного реєстру

речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно,

Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів

нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 30.12.2021 року

№293380687, житловий будинок, та земельна ділянка: 5122783900:02:001:1661

які розташовані за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова

Дофінівка, вул. Зелена, будинок 34, належить на праві приватної власності гр.

Бутенко Івану Миколайовичу,  20.01.1950 р.н.

Гр. Бутенко Іван Миколайович, 20.01.1950 р.н., виявив бажання подарувати

житловий будинок та земельну ділянку, які належать йому на праві приватної

власності та розташовані за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова

Дофінівка, вул. Зелена, будинок 34, своїй доньці Сидоренко Ларисі Іванівні,

31.12.1977 р.н.

Відповідно до довідки від 17.01.2022 року №10 у вказаному житловому

будинку за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул.

Зелена, будинок 34, зареєстрований та має право користування неповнолітній

Сидоренко Руслан Олександрович, 18.05.2004 р.н., який є онуком дарувальника

- Бутенко Іван Миколайович, 20.01.1950 р.н., та сином обдаровуваної -

Сидоренко Лариси Іванівни, 31.12.1977  р.н.

Комісією встановлено, що права неповнолітнього Сидоренко Руслана

Олександровича, 18.05.2004 р.н., при даруванні житлового будинку та земельної

ділянки, не порушуються.
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На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 34 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», п. 4  ст. 177  Сімейного Кодексу України,

ст. ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. ст. 203, 242

Цивільного кодексу України, п. 67 Порядку провадження органами опіки та

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (зі змінами),

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської

області

ВИРІШИВ:

1. Дозволити гр. Бутенко Івану Миколайовичу, 20.01.1950  р.н., подарувати

своїй доньці Сидоренко Ларисі Іванівні, 31.12.1977  р.н., житловий будинок та

земельну ділянку, які розташовані за адресою: Одеська область, Одеський

район, с. Нова Дофінівка, вул. Зелена, будинок 34, в якій зареєстрований і має

право користування неповнолітній Сидоренко Руслан Олександрович,

18.05.2004 р.н.

При цьому житлові права та інтереси неповнолітнього Сидоренко Руслана

Олександровича, 18.05.2004 р.н., не порушуються.

2. Зобов’язати гр. Бутенка Івана Миколайовича, 20.01.1950 р.н., надати у

тримісячний термін, після здійснення правочину, копію договору дарування

житлового будинку та земельної ділянки до служби у справах дітей Фонтанської

сільської ради Одеського району Одеської області.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про  призначення гр.  Гупалюк Ганну

Миколаївну, 02.06.1958 р.н., опікуном над ½

часткою квартири, яка належить на праві

власності малолітньому Гупалюку Трофіму

Олександровичу, 16.02.2009 р.н.

Щодо призначення гр. Гупалюк Ганну Миколаївну, 02.06.1958 р.н., опікуном над

½ часткою квартири, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с.

Фонтанка, вул. Центральна, будинок 3, корп.1, квартира 35, що належить на праві

власності малолітньому Гупалюку Трофіму Олександровичу, 16.02.2009 р.н.

Відповідно до розпорядження Іванівської РДА від 27.01.2015 р. №12/А-2015

«Про надання Гупалюку Трофіму Олександровичу, 16.02.2009 р.н., статусу дитини-

сироти», розпорядження Комінтернівської РДА від 26.03.2015 р. №161/А-2015 «Про

призначення гр. Гупалюк Ганну Миколаївну, 02.06.1958 р.н. опікуном над малолітнім

Гупалюком Трофімов Олександровичем, 16.02.2009 р.н.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про

реєстрацію права власності від 30.05.2017 ½ частка квартири, яка розташована за

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, будинок 3,

корп.1, квартира 35.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 34 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування», статті 245 Сімейного кодексу України, знідно пунктів 57, 59, 60, 65

постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини (зі змінами),

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

ВИРІШИВ:

1. Призначити гр. Гупалюк Ганну Миколаївну, 02.06.1958 р.н., опікуном над ½

часткою квартири, що розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с.

Фонтанка, вул. Центральна, будинок 3, корп.1, квартира 35, що належить на праві

власності малолітньому Гупалюку Трофіму Олександровичу, 16.02.2009 р.н.

2. Забезпечити контроль за виконанням гр. Гупалюк Ганною Миколаївною,

02.06.1958 р.н. обов’язків щодо захисту житлових та майнових прав дитини.

3. В разі неналежного виконання своїх обовязків опікуном над житлом гр.

Гупалюк Ганну Миколаївну, 02.06.1958 р.н., звільнити її від виконання обов’язків

опікуна над житлом.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про  надання  гр.  Єршовій Діані

Олександрівні, 18.10.1984 р.н.,  дозволу на

укладання договору дарування квартири, яка

розташована за адресою: Одеська область,

Одеський район, с. Крижанівка,  вул.

Марсельська будинок, 33/5, кв. 72, своєму

малолітньому сину Єршову Іллі

Олександровичу, 05.07.2009 р.н., який діє за

згодою батьків

На черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого

комітету Фонтанської сільської ради 07.02.2022 року, розглянуто заяву та подані

документи гр. Єршовою Діаною Олександрівною, 18.10.1984  р.н., яка  проживає за

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Парижська, 11/2, щодо

надання дозволу на укладання договору дарування квартири, яка розташована за

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка,  вул. Марсельська будинок,

33/5, кв. 72, своєму  малолітньому сину Єршову Іллі Олександровичу, 05.07.2009 р.н.

Комісією встановлено наступне: квартира, яка розташована за адресою: Одеська

область, Одеський район, с. Крижанівка,  вул. Марсельська будинок, 33/5, кв. 72,

належить на праві приватної власності гр. Єршовій Діані Олександрівні, 18.10.1984

р.н., що підтверджується Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме

майно про реєстрацію права власності від 14.01.2022 року №294718915.

Гр. Єршова Діана Олександрівна, 18.10.1984 р.н.., яка є рідною матір’ю та

законним представником, виявила бажання подарувати квартиру, яка належить їй на

праві приватної власності та розташована за адресою: : Одеська область, Одеський

район, с. Крижанівка,  вул. Марсельська будинок, 33/5, кв.72, своєму малолітньому

сину Єршову Іллі Олександровичу, 05.07.2009 р.н.

Відповідно до довідки від 23.07.2021 року №11-26/07-21/1364 за адресою:

Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул. Парижська, 11/2, зареєстровані

Єршова Діана Олександрівна, 18.10.1984 р.н. та малолітній Єршов Ілля

Олександрович, 05.07.2009 р.н.. При укладенні договору дарування квартири, яка

розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка,  вул.

Марсельська будинок, 33/5, кв. 72, його права не будуть порушені.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 34 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», п. п. 4  ст. 177  Сімейного Кодексу України, ст. ст.

17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. ст. 203, 242 Цивільного кодексу

України, п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 24.09.2008 року № 866 (зі змінами), виконавчий комітет Фонтанської

сільської ради Одеського району Одеської області

ВИРІШИВ:
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1. Надати гр. Єршовій Діані Олександрівні, 18.10.1984 р.н.,  дозвіл на укладання

договору дарування квартири, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський

район, с. Крижанівка,  вул. Марсельська будинок, 33/5, кв. 72, за яким вона виступає в

якості дарувальника, своєму малолітньому сину, який діє за згодою батьків (законних

представників), Єршової Діани Олександрівни, 18.10.1984 р.н. – матері, Єршова

Олександра Вікторовича, - батька, Єршову Іллі Олександровичу, 05.07.2009  р.н., який

виступає в якості обдаровуваного.

2. Надати згоду малолітньому Єршову Іллі Олександровичу, 05.07.2009 р.н.,  який

діє за згодою батьків (законних представників), Єршової Діани Олександрівни,

18.10.1984 р.н. – матері, Єршова Олександра Вікторовича, - батька, на прийняття в дар

квартири за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка,  вул.

Марсельська будинок, 33/5, кв. 72 та на підписання договору дарування

вищезазначеної кватири.

3. Зобов’язати гр. Єршову Діану Олександрівну, 18.10.1984 р.н., забезпечити

виконання вимог даного рішення та у тримісячний термін, після здійснення

правочинів, надати копії відповідних документів до служби у справах дітей

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про затвердження висновку служби у

справах дітей про доцільність позбавлення гр.

Батістіка Володимира Андрійовича,

02.01.1963  р.н.,  по відношенню до його

малолітньої доньки Батістік Аріни

Володимирівни, 15.08.2011 р.н.

Розглянувши на засіданні комісії з питань захисту прав дитини від

29.12.2021 р. висновок служби у справах дітей Фонтанської сільської ради, заяву

та подані документи Журкіної Олени Вікторівни, 24.04.1976 р.н., членами комісії

шляхом голосування було прийнято рішення щодо доцільності  позбавлення

батьківських прав гр. Батістіка Володимира Андрійовича, 02.01.1963  р.н.,  по

відношенню до його малолітньої доньки Батістік Аріни Володимирівни,
15.08.2011 р.н.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 11, 12, 15, 17, 18 Закону

України "Про охорону дитинства", статтею 34 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні» ст. 7, 17, 19, 164, 166  Сімейного Кодексу України,  ст.

17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 32, 203, 242 Цивільного

кодексу України, виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського

району Одеської області

ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Фонтанської сільської ради

про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Батістіка Володимира

Андрійовича, 02.01.1963  р.н.,  по відношенню до його малолітньої доньки

Батістік Аріни Володимирівни, 15.08.2011 р.н.  (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Служби

у справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.

6



У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про влаштування на повне державне

утримання, неповнолітню

Іщенко Валерію Євгенівну, 20.06.2004 р.н.

Службою у справах дітей Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської

області встановлено наступне:

Мати неповнолітньої – Кривих (Дровніченко) Олена Андріївна, померла,

свідоцтво про смерть від 28.04.2021 року серії І-ЖД №652654, видане Лиманським

районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південного

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса).

Батько неповнолітньої – Іщенко Євген Анатолійович, помер, свідоцтво про смерть

від 29.10.2021 року серії І-ЖД №668872, видане Доброславським відділом державної

реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області Південного

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

На даний час неповнолітня  Іщенко Валерія Євгенівна, 20.06.2004  р.н., перебуває

на тимчасовому влаштуванні (наказ від 02.11.2021 року №115-ОД) у своєї бабусі

Дровніченко Тетяни Всеволодівни, 27.09.1960 р.н., за адресою: Одеська область, Одеський

район, с. Фонтанка, вул. Гагаріна, 9.

Рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 22.12.2021 року

№291 неповнолітній Іщенко Валерії Євгенівні, 20.06.2004 р.н. встановлено статус дитини-

сироти.

Неповнолітня Іщенко Валерія Євгенівна, 20.06.2004 р.н. потребує влаштування до

державного навчального закладу «Одеський центр професійно-технічної освіти» на повне

державне забезпечення.

Відповідно до п.4  Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року  №

905 « Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення

нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», просимо здійснити відповідні заходи

щодо постановки неповнолітньої Іщенко Валерії Євгенівни, 20.06.2004 р.н., на облік з

усиновлення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», статті 24 Закону України «про охорону дитинства», п. 5.статей 167

Цивільного кодексу України, статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та

спеціальні установи для дітей», статей 1, 3, 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування», п.35, п.37 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №

866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:
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1. Влаштувати неповнолітню Іщенко Валерію Євгенівну, 20.06.2004 р.н., на повне

державне утримання до державного навчального закладу «Одеський центр професійно-

технічної освіти».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у

справах дітей Постол К.М.
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УКРАЇНА

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ№

від року

Про затвердження висновку

служби у справах дітей про

підтвердження місця проживання дитини

Колотової Єлизавети Сергіївни,

02.05.2012 р.н., для її тимчасового виїзду

за межі України

Розглянувши висновок від 29.12.2021 р. про підтвердження місця

проживання дитини Колотової Єлизавети Сергіївни, 02.05.2012 р.н., для  її

тимчасового виїзду за межі України, заяву матері дитини – Болдирєвої Наталі

Вікторівни, 26.08.1979 р.н., документи, передбачені пунктом 721 Порядку

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом

прав дитини,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24

вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,

пов’язаної із захистом прав дитини» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76,

ст. 2561), та інші документи, зібрані службою у справах дітей Фонтанської

сільської ради, встановлено, що дитина, зареєстрована за адресою: Донецька

область, м. Макіївка, вул. Черепанових, буд. 174, кв. 4., проживає разом з

заявником за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка, вул.

Миколаївська, буд. ¾, кв. 24.

Ураховуючи викладене, керуючись Законами України «Про місцеве

самоврядування в Україні», частиною другою статті 19, частиною п’ятою

статті 157 Сімейного кодексу України, пунктом 721 Порядку провадження

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р.

№ 866, відповідно до протоколу №11 від 29.12.2021р. засідання комісії з

питань захисту прав дитини, беручи до уваги відсутність інформації про

наявність рішення суду про визначення місця проживання дитини з іншим із

батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця

проживання дитини, виконавчий комітет Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області

ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок служби у справах дітей про підтвердження місця

проживання дитини Колотової Єлизавети Сергіївни, 02.05.2012 р.н (свідоцтво

про народження Серія І-НО №474892, видане Червоноградським відділом

державної реєстрації актів цивільного стану Макіївського міського управління

юстиції у Донецькій області від 10 серпня 2012 року, актовий запис 291), разом
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з матір’ю Болдирєвою Наталею Вікторівною, 26.08.1979 р.н., (паспорт серія

ВА 323786, виданий Червоноградським РВ Макіївського УМВС України в

Донецькій області від 30 травня 1996 р.), за адресою: Одеська область,

Одеський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, буд. ¾, кв. 24, для її

тимчасового виїзду за межі України.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника

Служби у справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.

Заявника повідомлено про необхідність інформування служби у справах

дітей про повернення дитини в Україну протягом місяця з дня в’їзду в Україну

та про відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу

України про адміністративні правопорушення за умисне порушення

встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за

межами України.

Це рішення пред’являється під час перетинання державного кордону

України та діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.

Сільський голова                                                                           Н.Г. Крупиця

Секретар сільської ради                                                                М.І. Матвейчук

Рішення набрало законної сили  ____________р.

МП
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про надання неповнолітній

Кіракосян Арпіне Ованесівні, 24.02.2006

р.н., дозволу на укладання договору

купівлі-продажу нерухомого майна, яка

діє за згодою батьків

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», п. п. 4  ст. 177  Сімейного Кодексу України, ст. ст. 17, 18 Закону

України «Про охорону дитинства», ст. ст. 203, 242 Цивільного кодексу України,

п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної

із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 24.09.2008 року № 866 (зі змінами),  виконавчий комітет Фонтанської

сільської ради Одеського району Одеської області

ВІРІШИВ:

1. Надати дозвіл неповнолітній дитині Кіракосян Арпіне Ованесівні, 24.02.2006

р.н.,  яка діє за згодою батьків (законні представники: батько – Кіракосян Ованес

Кіракосович, 25.01.1985 р.н., мати - Котенко Альона Володимирівна, 18.04.1988

р.н.) вчинити правочин щодо купівлі квартири за адресою: Одеська область,

Одеський район, с. Крижанівка, вул. Марсельська, буд. 35, кв. 83,   на ім’я

неповнолітньої Кіракосян Арпіне Ованесівни, 24.02.2006 р.н.

2. Зобов’язати гр. Котенко Альону Володимирівну, 18.04.1988  р.н., забезпечити

виконання вимог даного рішення та у місячний термін після здійснення

правочинів надати копії відповідних документів до служби у справах дітей

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про встановлення малолітній

Куришкіній Дар’ї Миколаївні, 11.06.2009 р.н.,

статусу дитини, позбавленої батьківського

піклування

Службою у справах дітей Фонтанської сільської ради Одеського району

Одеської області встановлено наступне:

Мати малолітніх – Плотніченко Світлана Вікторівна, померла, свідоцтво про

смерть від 25.05.2021 року серії І-ЖД №649080, видане Одеським міським  відділом

державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м.Одеса), актовий запис №7381.

Батько малолітніх дітей – Куришкін Микола Миколайович, 13.05.1980 р.н.

надав нотаріальну завірену заяву від 08.06.2021 р. його згоду про позбавлення

батьківських прав відносно його малолітніх дітей Куришкіної Дар’ї Миколаївни,

11.06.2009 р.н. та Куришкіної Ніколь Миколаївни, 07.11.2011 р.н. у його відсутності.

Рішенням Комінтернівського районного суду Одеської області від 25.11.2021

року №504/3062/21 Куришкіна Миколу Миколайовича позбавили батьківських прав по

відношенню до малолітніх дітей: Куришкіної Дар’ї Миколаївни, 11.06.2009 р.н. та

Куришкіної Ніколь Миколаївни, 07.11.2011 р.н.

Рішенням Комінтернівського районного суду Одеської області від 25.11.2021

року №504/3062/21 встановлено опіку над малолітніми дітьми Куришкіною Дар’єю

Миколаївною, 11.06.2009 р.н., свідоцтво про народження серії 1-ЖД №183562,

виданого Фонтанською сільською радою Комінтернівського району Одеської області,

актовий запис №31 від 24.06.2009 р., та Куришкіною Ніколь Миколаївною, 07.11.2011

р.н.,  свідоцтво про народження серії 1-ЖД №287724, виданого Фонтанською

сільською радою Комінтернівського району Одеської області, актовий запис №31 від

15.11.2011 р., і призначено Велєву Вікторію Володимирівну, 11.11.1994 р.н. –

опікуном.

На даний час малолітні діти Куришкіна Дар’я Миколаївна, 11.06.2009 р.н. та

Куришкіна Ніколь Миколаївна, 07.11.2011 р.н., перебувають на тимчасовому

влаштуванні (наказ служби у справах дітей Фонтанської сільської ради від 07.06.2021

року №96-ОД,  №97-ОД) у  Велєвої Вікторії Володимирівни, 11.11.1994 р.н., за

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Перемоги, 21.

На підставі вищевикладеного, відповідно до статті 34 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 56, 57 Цивільного кодексу України, статті 4

Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для

дітей», статей 1, 3, 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
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піклування», п.40, п.42 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Встановити малолітній Куришкіній Дар’ї Миколаївні, 11.06.2009  р.н.,

статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у

справах дітей Постол К.М.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про встановлення малолітній

Куришкіній Ніколь Миколаївні, 07.11.2011

р.н., статусу дитини, позбавленої

батьківського піклування

Службою у справах дітей Фонтанської сільської ради Одеського району

Одеської області встановлено наступне:

Мати малолітніх – Плотніченко Світлана Вікторівна, померла, свідоцтво про

смерть від 25.05.2021 року серії І-ЖД №649080, видане Одеським міським  відділом

державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м.Одеса), актовий запис №7381.

Батько малолітніх дітей – Куришкін Микола Миколайович, 13.05.1980 р.н.

надав нотаріальну завірену заяву від 08.06.2021 р. його згоду про позбавлення

батьківських прав відносно його малолітніх дітей Куришкіної Дар’ї Миколаївни,

11.06.2009 р.н. та Куришкіної Ніколь Миколаївни, 07.11.2011 р.н. у його відсутності.

Рішенням Комінтернівського районного суду Одеської області від 25.11.2021

року №504/3062/21 Куришкіна Миколу Миколайовича позбавили батьківських прав по

відношенню до малолітніх дітей: Куришкіної Дар’ї Миколаївни, 11.06.2009 р.н. та

Куришкіної Ніколь Миколаївни, 07.11.2011 р.н.

Рішенням Комінтернівського районного суду Одеської області від 25.11.2021

року №504/3062/21 встановлено опіку над малолітніми дітьми Куришкіною Дар’єю

Миколаївною, 11.06.2009 р.н., свідоцтво про народження серії 1-ЖД №183562,

виданого Фонтанською сільською радою Комінтернівського району Одеської області,

актовий запис №31 від 24.06.2009 р., та Куришкіною Ніколь Миколаївною, 07.11.2011

р.н.,  свідоцтво про народження серії 1-ЖД №287724, виданого Фонтанською

сільською радою Комінтернівського району Одеської області, актовий запис №31 від

15.11.2011 р., і призначено Велєву Вікторію Володимирівну, 11.11.1994 р.н. –

опікуном.

На даний час малолітні діти Куришкіна Дар’я Миколаївна, 11.06.2009 р.н. та

Куришкіна Ніколь Миколаївна, 07.11.2011 р.н., перебувають на тимчасовому

влаштуванні (наказ служби у справах дітей Фонтанської сільської ради від 07.06.2021

року №96-ОД,  №97-ОД) у  Велєвої Вікторії Володимирівни, 11.11.1994 р.н., за

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Перемоги, 21.

На підставі вищевикладеного, відповідно до статті 34 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», статей 56, 57 Цивільного кодексу України, статті 4

Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для

дітей», статей 1, 3, 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
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піклування», п.40, п.42 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Встановити малолітній Куришкіній Ніколь Миколаївні, 07.11.2011 р.н.,

статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у

справах дітей Постол К.М.
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УКРАЇНА

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ №

від   року

Про  внесення змін до рішення виконкому №231  від 01.10.2021 року у

зв’язку з технічною опискою, надання дозволу на вчинення правочину щодо

відчуження ¼  частки

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

(колишній Лиманський), сщ. Ліски, вул. Вишнева, 35

На черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого

комітету Фонтанської сільської ради 21.09.2021 року, розглянуто заяву та подані

документи гр. Бендерук Августиною Григорівною, 27.09.1941 р.н., яка проживає

за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, буд. 14, корп. 2, кв. 59, щодо надання

дозволу на укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, яка

розташована за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський)

район, сщ. Ліски, вул. Вишнева, 35, ¼ частки земельної ділянки, яка належить

неповнолітньому  Бендеруку Ростиславу Едуардовичу, 06.04.2005 р.н

Встановлено наступне: відповідно до витягу з Державного реєстру речових

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 21.10.2020 року №

229053276, земельна ділянка за кадастровим номером 5122783200:01:002:2522,

площею 0,0997 га, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський

(колишній Лиманський) район, сщ. Ліски, вул. Вишнева, 35 - ¼ частки належить

на праві приватної спільної часткової власності  Бендерук Августині Григорівні,

27.09.1941р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків

1524518167, паспорт серії КК 112895, виданий Малиновським РВ ОМУ УМВС

України в Одеській області від 30.10.1998 року – в 1/4 частці на підставі

Свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого державним нотаріусом

Малиновської державної нотаріальної контори у місті Одеса;

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

про реєстрацію права власності від  21.10.2020 року №229054308 належить на

праві приватної спільної часткової власності неповнолітньому Бендеруку

Ростиславу Едуардовичу, 06.04.2005 р.н., реєстраційний номер облікової картки

платника податків 3844703139, ID № 003338002 видане від 10.05.2019 р.,  – в ¼

частці на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого
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державним нотаріусом Малиновської державної нотаріальної контори у місті

Одеса;

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

про реєстрацію права власності від  21.10.2020 року №229053427 належить на

праві приватної спільної часткової власності неповнолітньому Бендеруку Денису

Едуардовичу, 21.03.1989 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника

податків 3258714673 – в ¼ частці на підставі Свідоцтва про право на спадщину

за законом, виданого державним нотаріусом Малиновської державної

нотаріальної контори у місті Одеса;

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

про реєстрацію права власності від  21.10.2020 року №229054024 належить на

праві приватної спільної часткової власності Бендерук Ніколь Едуардівні,

18.03.2001 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків

3696700861 – в ¼ частці на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом,

виданого державним нотаріусом Малиновської державної нотаріальної контори

у місті Одеса.

Вищезазначені громадяни виявили бажання продати третій особі дану земельну

ділянку, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський (колишній

Лиманський) район, сщ. Ліски, вул. Вишнева, 35 що належить їм на праві спільної

часткової власності: вартість земельної ділянки – 497 400 грн., згідно звіту про

експертну грошову оцінку земельної ділянки, наданого ТОВ „ЛІГА ЕКСПЕРТ”,

від 15.07.2021 року, пароль пошуку звіту про оцінку в реєстрі: НРНБМХ034586.

На ім’я неповнолітнього Бендерука Ростислава Едуардовича, 06.04.2005 р.н.,

відкритий депозитний рахунок в банку UA763288450000026208506549178, в АТ

«Державний ощадний банк України» Філія – Одеське обласне управління ТВБВ

№10015/0574, на який будуть покладені кошти від продажу земельної ¼ частки

земельної ділянки.

Права неповнолітнього  Бендерука Ростислава Едуардовича, 06.04.2005 р.н.,

при укладанні договору купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер

5122783200:01:002:2522, площею 0,0997 га, не порушуються.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», п. п. 4 ст. 177 Сімейного Кодексу України, ст. ст. 17,

18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. ст. 203, 242 Цивільного кодексу

України, п. 67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (зі змінами), виконавчий комітет

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

ВИРІШИВ:
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1. Надати згоду неповнолітній дитині Бендеруку Ростиславу Едуардовичу,

06.04.2005   р.н., який діє за згодою матері (законного представника) – Погожої

Марини Миколаївни, 19.12.1970 р.н., вчинити правочин (укласти та підписати

договір купівлі-продажу) щодо відчуження ¼ частки земельної ділянки під № 35,

яка знаходиться за адресою: Одеський (колишній Лиманський) район, Одеської

області, сщ. Ліски, вул. Вишнева, кадастровий номер 5122783200:01:002:2522 .

2. Вказаний правочин (договір купівлі-продажу) вчинити за умови відкриття

депозитного рахунку на ім’я неповнолітнього Бендерука Ростислава

Едуардовича, 06.04.2005 р.н., в банку депозитний рахунок в банку

UA763288450000026208506549178, в АТ «Державний ощадний банк України»

Філія – Одеське обласне управління ТВБВ №10015/0574, та внесення грошових

коштів від продажу ¼ частки земельної ділянки, яка розташована  за  адресою:

Одеська  область,  Одеський  (колишній  Лиманський)  район, сщ. Ліски, вул.

Вишнева, 35.

3. Надати дозвіл на вчинення правочину (укладання та підписання договору

купівлі- продажу) щодо відчуження земельної ділянки під № 35, яка знаходиться

за адресою: Одеська область, Одеський (колишній Лиманський) район, сщ. Ліски,

вул. Вишнева, які належать Бендерук Августині Григорівні, 27.09.1941 р.н.,

Бендерук Денису Едуардовичу, 21.03.1989 р.н., Бендерук Ніколь Едуардівні,

18.03.2001 р.н., Бендерук Ростиславу Едуардовичу, 06.04.2005 р.н.,  на користь

третьої особи.

4. При зміні умов та адреси, вказаних в п.п. 1,2,3, рішення вважати недійсним.

5. Зобов’язати  (законного представника) неповнолітньої дитини, Погожу

Марину Миколаївну, 19.12.1970 р.н., забезпечити виконання вимог даного

рішення та у місячний термін після здійснення правочину надати копії

відповідних документів до Служби у справах дітей Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.

Сільський голова                                           /підпис/       Наталія КРУПИЦЯ

Секретар сільської ради                              /підпис/         Максим МАТВЕЙЧУК

Витяг вірний

Секретар сільської ради                                               Максим МАТВЕЙЧУК
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про надання     дозволу

на вчинення    правочину

Відповідно до статей статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних

громадян та безпритульних дітей», статті 177 Сімейного кодексу України,

статті 18 Закону України «Про охорону дитинства», п.67 постанови Кабінету

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» та заяви гр. Ліпецької

Любові Олександрівни, 08.03.1979 р.н., яка мешкає за адресою: Одеська

область, Одеський район, вул. Марсельська, буд.35, кв. 87, про надання дозволу

на вчинення правочину від імені малолітніх дітей Ліпецької Катерини

Олексіївни, 08.12.2008 р.н. та Ліпецької Юлії Олексіївни, 08.12.2008 р.н.

враховуючи те, що даний правочин спрямований на набуття майнових прав та

відповідатиме інтересам дітей, виконавчий комітет Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Надати гр. Ліпецькій Любові Олександрівні, 08.03.1979  р.н., дозвіл на

укладання договору щодо поділу майна, що залишилося після батька

Ліпецького Олексія Олександровича, померлого 28.09.2021 р., за умовами

якого:

до малолітньої Ліпецької Катерини Олексіївни, 08.12.2008 р.н., перейде у

власність наступне майно:

- квартира, розташована за адресою: м. Одеса, вул. Марсельська, буд. 58,

кв.41;

- земельна ділянка загальною площею 0,8600 га, кадастровий номер:

5120686600:03:001:0076, розташована за адресою: Одеська область,

Балтський район, с. Перельоти, вул. Церковна, 6;

- земельна ділянка загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер:

5120686600: 03:001:0075, розташована  за адресою: Одеська область,

Балтський район, с. Перельоти, вул. Церковна, 6;
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- земельна ділянка загальною площею 0,0855 га, кадастровий номер:

5122780200:02:001:3580, розташована за адресою: Одеська область,

Одеський (колишній Лиманський) район, с. Олександрівка, вул.

Новоселів, ділянка № 57;

- земельна ділянка загальною площею 3,9476 га, кадастровий номер:

5120688800:01:001:0481, розташована за адресою: Одеська область,

Балтський район, с/рада Ухожанська ;

до малолітній Ліпецькій Юлії Олексіївні, 08.12.2008 р.н., перейде у власність

наступне майно:

- земельна ділянка загальною площею 3,9476 га, кадастровий номер:

5120688800:01:001:0320, розташована за адресою: Одеська область, Балтський

район, с/рада Ухожанська;

- ½ частина двокімнатної квартири, розташованої за адресою: Одеська область,

Одеський (колишній Лиманський) район, с. Крижанівка, вул. Марсельська 35,

кв. 87;

- земельна ділянка загальною площею: 0,0999 га, кадастровий номер:

5122780200:02:002:0106, розташована за адресою: Одеська область, Одеський

(колишній Лиманський) район, с. Олександрівка, вул. Сіренєва, 62.

2. Надати гр. Ліпецькій Любові Олександрівні, 08.03.1979  р.н. дозвіл на

тримання свідоцтв про право на спадщину на вказане майно кожному із

малолітніх спадкоємців.

3. Зобов’язати гр. Ліпецьку Любов Олександрівну, 08.03.1979 р.н.,

оформити спадкове майно належним чином у власність Ліпецької Катерини

Олексіївни, 08.12.2008 р.н.  та  Ліпецької Юлії Олексіївни, 08.12.2008 р.н.,  та

надати до служби у справах дітей Фонтанської сільської ради копії відповідних

документів.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби

у справах дітей Постол К.М.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про встановлення малолітньому

Присекарю Вячеславу Саввичу, 06.04.2009

р.н., статусу дитини, позбавленої

батьківського піклування

Службою у справах дітей Фонтанської сільської ради Одеського району

Одеської області встановлено наступне:

Мати малолітнього – Бякова Тетяна Вікторівна, 20.10.1977 р.н., надала

нотаріальну завірену заяву від 26.10.2021 р. згоду про позбавлення батьківських прав

відносно її малолітньої дитини Присекаря Вячеслава Саввича, 06.04.2009 р.н.

Батько малолітнього – Присекар Савви Іванович, 08.04.1967 р.н. надав

нотаріальну завірену заяву від 11.10.2021 р. згоду про позбавлення батьківських прав

відносно малолітньої дитини Присекаря Вячеслава Саввича, 06.04.2009 р.н.

Рішенням Комінтернівського районного суду Одеської області від 21.11.2021

року №504/3237/20 позбавлено Бякову Тетяну Вікторівну, 20.10.1977 р.н., Присекаря

Савву Івановича, 08.04.1967 р.н. по відношенню до малолітньої дитини Присекаря

Вячеслава Саввича, 06.04.2009 р.н.  батьківських прав по відношенню до їх

малолітнього сина Присекаря Вячеслава Саввича, 06.04.2009 р.н.

На підставі вищевикладеного, відповідно до статті 34 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», п.2. ч. 1 ст. 164, 166 Сімейного кодексу України,

статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи

для дітей», статей 1, 3, 5, 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування», п.40, п.42 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Встановити малолітньому Присекарю Вячеславу Саввичу, 06.04.2009 р.н.

статус дитини, позбавленої батьківського піклування.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у

справах дітей Постол К.М.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про  надання  гр.  Романенко Ользі Федорівні, 15.08.1951 р.н.,  дозволу на

укладання договору дарування квартири, яка розташована за адресою:

Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка,  вул. Бочарова генерала,

будинок 44/6, кв. 164, своїй доньці Питкеєвій Тетяні Михайлівні, 21.11.1987

р.н., право користування якою мають малолітні діти Питкеєва Вікторія

Олексіївна, 23.12.2014 р.н. та Питкеєва Валерія Олексіївна, 12.05.2011 р.н.

На черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини виконавчого

комітету Фонтанської сільської ради 07.02.2022 року, розглянуто заяву та подані

документи гр. Романенко Ольгою Федорівною, 15.08.1951 р.н., яка

зареєстрована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Ілічанка, вул.

Шкільна, будинок 43, кв. 321 щодо надання дозволу на укладання договору

дарування квартири, яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський

район, с. Крижанівка,  вул. Бочарова генерала, будинок 44/6, кв. 164 своїй

доньці Питкеєвій Тетяні Михайлівні, 21.11.1987 р.н., право користування яким

мають малолітні діти Питкеєва Вікторія Олексіївна, 23.12.2014 р.н. та Питкеєва

Валерія Олексіївна, 12.05.2011 р.н.

Комісією встановлено наступне: згідно витягу про реєстрацію права

власності на нерухоме майно від 21.06.2018 року №128393310, квартира, яка

розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка,  вул.

Бочарова генерала, будинок 44/6, кв. 164  належить на праві приватної власності

гр. Романенко Ользі Федорівні, 15.08.1951  р.н.

Гр. Романенко Ольга Федорівна, 15.08.1951 р.н., виявила бажання

подарувати квартиру, яка належить їй на праві приватної власності та

розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка,  вул.

Бочарова генерала, будинок 44/6, кв. 164, своїй доньці Питкеєвій Тетяні

Михайлівні, 21.11.1987  р.н.

Відповідно до довідки від 03.02.2022 року №11-26/02-22/241 у вказаній

квартирі за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка,  вул.

Бочарова генерала, будинок 44/6, кв. 164 зареєстровані та мають право

користування малолітні діти Питкеєва Вікторія Олексіївна, 23.12.2014 р.н. та

Питкеєва Валерія Олексіївна, 12.05.2011 р.н., які є онуками дарувальниці -

Романенко Ольги Федорівни, 15.08.1951  р.н., та донькою обдаровуваної -

Питкеєвій Тетяні Михайлівні, 21.11.1987  р.н.

Комісією встановлено, що права малолітніх дітей Питкеєвої Вікторії

Олексіївни, 23.12.2014 р.н. та Питкеєвої Валерії Олексіївна, 12.05.2011 р.н.,, при

даруванні квартири, не порушуються.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 34 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», п. 4  ст. 177  Сімейного Кодексу України,

ст. ст. 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. ст. 203, 242
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Цивільного кодексу України, п. 67 Порядку провадження органами опіки та

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (зі змінами),

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської

області

ВИРІШИВ:

1. Дозволити гр. Романенко Ользі Федорівні, 15.08.1951   р.н., подарувати  своїй

доньці Питкеєвій Тетяні Михайлівні, 21.11.1987 р.н.,  квартиру, яка розташована

за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Крижанівка,  вул. Бочарова

генерала, будинок 44/6, кв. 164, в якій зареєстровані і мають право користування

малолітні діти Питкеєва Вікторія Олексіївна, 23.12.2014 р.н. та Питкеєва

Валерія Олексіївна, 12.05.2011 р.н.,

При цьому житлові права та інтереси малолітніх дітей Питкеєвої Вікторії

Олексіївни, 23.12.2014 р.н. та Питкеєвої Валерії Олексіївни, 12.05.2011 р.н., не

порушуються.

2. Зобов’язати гр. Романенко Ольгу Федорівну, 15.08.1951 р.н., надати у

тримісячний термін, після здійснення правочину, копію договору дарування

квартири до служби у справах дітей Фонтанської сільської ради Одеського

району Одеської області.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у

справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про присвоєння дитині прізвища,

імені  та  по  батькові

На черговому засіданні комісії з питань захисту прав дитини

виконавчого комітету Фонтанської сільської ради від 07.02.2022 року

розглянуто надані службою у справах дітей Фонтанської сільської ради

документи щодо реєстрації народження дитини в органах державної

реєстрації актів цивільного стану, встановлено наступне.

Згідно з актом закладу охорони здоров’я та  органу внутрішніх справ

України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі

охорони здоров’я від 01.02.2022 року, складений інспектором СЮП

ВПОРУП №1 ГУНП в Одеській області, та представника служби у справах

дітей Суворівського району, дитина (чоловічої статі), яка від народження не

зареєстрована та перебуває в КНП «Одеська обласна дитяча клінічна

лікарня» ООР».

Під час вивчення ситуації встановлено, що породілля, яка була без

документів, назвалася Скараєвою Тетяною Михайлівною, домашня адреса:

Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 51,

народила хлопчика 26.11.2021 року, будь-які документи, які могли б

засвідчити особу нею не надавались, жінка залишила дитину в КНП

«Одеська обласна клінічна лікарня» ООР».

Гр. Скараєва Т.М. з дитиною не спілкується від народження і по

теперішній час, життям, станом здоров’я та розвитком дитини не цікавиться

та не з’являється, участі у догляді та лікуванні не бере, місце перебування її

невідоме.

Відомості про батька дитини відсутні.

На даний час дитина перебуває в КНП «Одеська обласна дитяча

клінічна лікарня» ООР».

На  підставі  вищевикладеного  та  керуючись ст. 34 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 Закону України  «Про

охорону  дитинства», п.п. 69, 70 Порядку  провадження  органами  опіки  та

піклування  діяльності,  пов’язаної  із  захистом  прав  дитини, затвердженого

Постановою Кабінету Міністрів України № 866  від  24  вересня  2008 року

(зі змінами) виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району

Одеської області

ВИРІШИВ:
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1. Присвоїти дитині: прізвище – Скараєв, ім’я – Іван, по батькові –

Михайлович.

2.   При  реєстрації  народження  вказати:

Дата народження – 26 листопада 2021  року;

Місце народження – м. Одеса.

При реєстрації народження, батьків вказати відповідно до ч. 2 ст. 135

Сімейного кодексу України.

В графі батько – Скараєв Михайло Петрович, громадянин України;

В графі матір – Скараєва Тетяна Михайлівна, громадянка України.

3. Службі у справах дітей Фонтанської сільської ради (Постол К.М.):

3.1.  Реєстрацію народження Скараєва Івана Михайловича, 26 листопада

2021 року народження здійснити в Лиманському районному відділі

державної реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального

управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

3.2. Після реєстрації дитини, підготувати проєкт рішення про

встановлення статусу  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника

служби у справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про затвердження висновку служби у

справах дітей про встановлення графіку участі

у вихованні та спілкуванні  Скворцова Романа

Едуардовича, 05.08.1996 р.н. із малолітньою

дитиною – сином Скворцовим Дмитром

Романовичем, 10.03.2021 р.н.

Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого

комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від

29.12.2021 р. «Про визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні

Скворцова Романа Едуардовича, 05.08.1996 р.н. із малолітньою дитиною – сином

Скворцовим Дмитром Романовичем, 10.03.2021 р.н., відповідно до статей 17, 19,

141, 157, 158 Сімейного кодексу України, ст. 15 Закону України «Про охорону

дитинства», керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування

в Україні» виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району

Одеської області

ВИРІШИВ:

1. Затвердити такий графік участі у вихованні та  спілкуванні  Скворцова

Романа Едуардовича, 05.08.1996 р.н. із малолітньою дитиною – сином

Скворцовим Дмитром Романовичем, 10.03.2021 р.н.: вихідні дні (субота, неділя)

кожного місяця, враховуючи вікові потреби дитини (стан здоров’я, харчування,

сон, погодні умови, час, ін.).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби

у справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.
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УКРАЇНА

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про визначення  місця проживання

малолітніх дітей Таран Мирослави

Сергіївни, 03.01.2011 р.н. та Таран Софії

Сергіївни, 08.10.2012 р.н., разом зі своєю

матір’ю Таран Маргаритою Валеріївною,

26.12.1989 р.н.

Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області «Про визначення місця

проживання малолітніх дітей Таран Мирослави Сергіївни, 03.01.2011 р.н. та Таран Софії

Сергіївни, 08.10.2012 р.н., разом зі своєю матір’ю Таран Маргаритою Валеріївною,

26.12.1989 р.н., відповідно до заяви Таран Маргарити Валеріївни, 26.12.1989  р.н., за

адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, пров. Травневий 1, кв. 2, беручи

до уваги той факт, що з батьком дітей, Тараном Сергієм Васильовичем, 10.07.1981 р.н., вона

розлучена, спільно не проживають, відносини сторони не підтримують, керуючись п. 1 ст.

160 Сімейного кодексу України, п.72 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008

№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав

дитини», керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

ВИРІШИВ:

1. Визначити місце проживання малолітніх дітей Таран Мирослави Сергіївни,

03.01.2011 р.н. та Таран Софії Сергіївни, 08.10.2012 р.н., разом зі своєю матір’ю Таран

Маргаритою Валеріївною, 26.12.1989 р.н., за адресою: Одеська область, Одеський район, с.

Фонтанка, пров. Травневий 1, кв. 2.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби у справах

дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.

27



У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про встановлення графіку участі у

вихованні та спілкуванні  Тарана Сергія

Васильовича, 10.07.1981 р.н. із малолітніми

доньками: Таран Мирославою Сергіївною,

03.01.2011 р.н. та Таран Софією Сергіївною,

08.10.2012 р.н.

Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого

комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від

07.02.2022 р. «Про визначення графіку участі у вихованні та спілкуванні Тарана

Сергія Васильовича, 10.07.1981 р.н. із малолітніми доньками: Таран Мирославою

Сергіївною, 03.01.2011 р.н. та Таран Софією Сергіївною, 08.10.2012 р.н.,

відповідно до статей 17, 19, 141, 157, 158 Сімейного кодексу України, ст. 15

Закону України «Про охорону дитинства», керуючись статтею 34 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Фонтанської

сільської ради Одеського району Одеської області

ВИРІШИВ:

1. Затвердити такий графік участі у вихованні та  спілкуванні Тарана Сергія

Васильовича, 10.07.1981 р.н. із малолітньою донькою: Таран Мирославою

Сергіївною, 03.01.2011 р.н.: вихідні дні тижня (перша та третя неділя вихідних

днів місяця з батьком, друга та четверта неділя вихідних днів місяця з матір’ю)

субота з 10:00 до неділі 18:00, витримувати час спілкування та повертати дітей

вчасно, згідно затвердженого графіку. Зустрічі проводити керуючи побажанням

та думкою дітей.

2. Малолітній Таран Софії Сергіївні, 08.10.2012 р.н. графік спілкування з

батьком Тараном Сергієм Васильовичем, 10.07.1981 р.н., буде встановлено після

отримання рекомендацій психолога, відповідно до рішення комісії з питань

захисту прав дитини Фонтанської сільської.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Служби

у справах дітей Фонтанської сільської ради Постол К.М.
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У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про погодження схеми прокладання мереж водопостачання та водовідведення ТОВ «АТБ- 

маркет» к-н. 5122783200:02:002:0059 Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області. 

 

Розглянувши звернення директора ТОВ «АТБ- маркет» Шаповалова Н.А. (вх. 

№02-16/2088 від 12.11.2021р) щодо погодження схеми прокладання мереж 

водопостачання та водовідведення ТОВ «АТБ- маркет» к-н. 5122783200:02:002:0059 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити схему прокладання мереж водопостачання та водовідведення ТОВ 

«АТБ- маркет» к-н. 5122783200:02:002:0059. 

2. При виконані робіт дотримуватись вимог чинного законодавства та з 

балансоутримувачами мереж комунікацій погодити  проходження зазначених мереж, 

згідно схеми.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського       

голови Щирбу П.Є. 



У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про надання дозволу на передачу в спільну часткову власність квартири, яку

займає Вінницький Олександр Вікторович з членами сім’ї Вінницькою Тетяною

Володимирівною і Вінницьким Артемом Олександровичем, на умовах найму

Від наймача Вінницького Олександра Вікторовича надійшла заява на

приватизацію квартири, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський

район, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 3 копр. 2 кв. 136, та передачу цього майна

у приватну спільну часткову власність у такому співвідношенні: 1/3 Вінницькому

Олександру Вікторовичу, 1/3 Вінницькій Тетяні Володимирівні, 1/3 Вінницькому

Артему Олександровичу.

Керуючись Наказом Міністерства з питань житлово-комунального

господарства України №-396 від 16.12.2009 зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 29.01.2010 р. за №109/17404 “Про затвердження Положення про порядок

передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян”

та ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий

комітет Фонтанської сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Прохання Вінницького Олександра Вікторовича щодо передачі у

спільну часткову власність квартири, що знаходиться за адресою: Одеська область,

Одеський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 3 копр. 2 кв. 136, задовольнити

і передати вказане майно у спільну часткову власність у такому співвідношенні: 1/3

Вінницькому Олександру Вікторовичу, 1/3 Вінницькій Тетяні Володимирівні, 1/3

Вінницькому Артему Олександровичу

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу

загальної та організаційної роботи О.В. Антоненко
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Керівнику органу приватизації Фонтанської

сільської ради Крупиці Н.Г.

Від наймача квартири №136, яка знаходиться

за адресою: вул. Центральна, №3, корп. № 2, с.

Фонтанка Одеського району Одеської області,

Вінницького Олександра Вікторовича

Телефон: 063-583-30-98

Заява

Прошу оформити передачу в приватну спільну часткову власність квартиру, що я займаю

разом з членами сім’ї на умовах найму.

Згідно з Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду» моїй сім’ї

встановлена пільга по безоплатній передачі житла.

При оформленні будинку у спільну часткову власність прошу передбачити розподіл долі

власності між членами сім’ї у такому співвідношенні:

-1/3 Вінницький Олександр Вікторович

- 1/3 Вінницька Тетяна Володимирівна

- 1/3 Вінницький Артем Олександрович

При оформленні у власність будинку зобов’язуюсь здійснювати утримання його відповідно

до вимог діючих Правил користування приміщення житлових будинків та прибудинкової

території.

Уповноваженим власником будинку визначено Вінницького Олександра Вікторовича

До заяви додаю:

1. Копія паспорту Вінницького Олександра Вікторовича

2. Копія паспорту Вінницької Тетяни Володимирівни

3. Копія паспорту Вінницького Артема Олександровича

4. Копія довідки про ідентифікаційний код Вінницького Олександра Вікторовича

5. Копія довідки про ідентифікаційний код Вінницької Тетяни Володимирівни

6. Копія довідки про ідентифікаційний код Вінницького Артема Олександровича

7. Копія свідоцтва про народження Вінницького Артема Олександровича

8. Розрахунок суми житлових чеків

9. Ордер на жиле приміщення

10. Довідка про реєстрацію місця проживання Вінницького Олександра Вікторовича

11. Довідка про реєстрацію місця проживання Вінницької Тетяни Володимирівни

12. Довідка про реєстрацію місця проживання Вінницького Артема Олександровича

13. Копія технічного паспорта на квартиру № 136 по вул. Центральна, №3, корп. № 2 с.

Фонтанка Одеського району Одеської області

14. Довідка про відсутність заборгованості

Підписи наймача та повнолітніх членів сім’ї:              ________________________________

________________________________

________________________________

«___»_____________2021 р.

Підписи наймача та членів його сім’ї засвідчую:

М.П.                                  Керівник підприємства

по обслуговуванню житла __________ ____ Н.Г. Крупиця
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УКРАЇНА

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про затвердження вартості робіт (послуг), які надаються комунальним підприємством «Надія»

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Розглянувши заяву директора комунального підприємства «Надія» та надані розрахунки

вартості робіт (послуг), які надаються комунальним підприємством при приєднанні об’єктів до

централізованих систем водопостачання та водовідведення на території Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області, з метою дотримання вимог чинного законодавства у сфері

надання житлово – комунальних послуг, удосконалення правових та економічних засад діяльності

у сфері користування системами централізованого водопостачання та водовідведення на території

Фонтанської сільської ради, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

«Про питну воду і питне водопостачання», «Про охорону навколишнього природного середовища»,

відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та

водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань

житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, та Правил надання послуг з

централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених

постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, виконавчий комітет Фонтанської

сільської ради Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Затвердити вартість робіт (послуг), які надаються комунальним підприємством «Надія»

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області згідно з додатком № 1 до цього

рішення.

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Щирбу П.Є.
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Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради

№ ____ від «____» ____________ 2022 року

Кошторис № 1

на виконання робіт

Погодження робочих проектів  на приєднання об'єктів до централізованих систем водопостачання та
водовідведення

(найменування об 'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

Найменування організації КП «Надія»

Ч.ч. Перелік робіт, що
виконуються

Найменування посад
виконавців

(виробничій персонал)

Кількість
виконавців

Витрати
труда,
люд.

місяців
або

люд.днів

Заробітна плата виконавців
грн.

за 1місяць

або 1 день
всього

1 2 3 4 5 6 7

1
Узгодження проекту…

ГІП 1 2,56 91.22 233,59

Головний спец. 1 1 57.78 57,78

Директор 1
0.5

108.71 55,86

Разом основна заробітна плата, грн. 
347,23

Адміністративні витрати    34,72

Економічна ефективність
діяльності підприємства

34,72

Разом по кошторису, грн. 
416,67

ПДВ, грн. 83,33

Вартість роботи, грн. 
500,00

Всього за кошторисом

П’ятсот грн.00 коп.
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Кошторис № 2

на виконання робіт

Погодження вузлів обліку з водопостачання

(найменування об 'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

Найменування організації КП «Надія»

Ч.ч. Перелік робіт, що
виконуються

Найменування посад
виконавців

(виробничій персонал)

Кількість
виконавців

Витрати
труда,
люд.

місяців
або

люд.днів

Заробітна плата виконавців
грн.

за 1місяць

або 1 день
всього

1 2 3 4 5 6 7

1
Узгодження вузлів обліку

ГІП 1 2,56 91.22 233,59

Головний спец. 1 1 57.78 57,78

Директор 1
0.5

108.71 55,86

Разом основна заробітна плата, грн. 347,23

Адміністративні витрати    34,72

Економічна ефективність
діяльності підприємства

34,72

Разом по кошторису, грн. 
416,67

ПДВ, грн. 83,33

Вартість роботи, грн. 
500,00

Всього за кошторисом

П’ятсот грн.00 коп.
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Кошторис № 3

на виконання робіт

Розробка та видача технічних умов (попередніх технічних умов) на водопостачання та водовідведення
(найменування об 'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

Найменування організації КП «Надія»

Ч.ч. Перелік робіт, що
виконуються

Найменування посад
виконавців

(виробничій персонал)

Кількість
виконавців

Витрати
труда,
люд.

місяців
або

люд.днів

Заробітна плата виконавців
грн.

за 1місяць

або 1 день
всього

1 2 3 4 5 6 7

1
Розробка технічних умов

ГІП 1
9,5

91.22 866,59

Головний спец. 1 2 57.78 115,56

Юрист 1 1 59,51 59,51

Разом основна заробітна плата, грн. 
1041,66

Адміністративні витрати    104,17

Економічна ефективність
діяльності підприємства

104,17

Разом по кошторису, грн. 
1250,00

ПДВ, грн. 250,00

Вартість роботи, грн. 
1500,00

Всього за кошторисом

Одна тисяча п’ятсот грн.00 коп.
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Кошторис № 4

на виконання робіт

Встановлення індивідуального водомірного лічильника

(найменування об 'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)

Найменування організації КП «Надія»

Ч.ч. Перелік робіт, що
виконуються

Найменування посад
виконавців

(виробничій персонал)

Кількість
виконавців

Витрати
труда,
люд.

місяців
або

люд.днів

Заробітна плата виконавців
грн.

за 1місяць

або 1 день
всього

1 2 3 4 5 6 7

1
Встановлення

водомірного лічильника Головний спец. 1
0,5

57,78 28,89

Слюсар-сантехнік 1 3,3 54,38 179,45

Разом основна заробітна плата, грн. 
208,34

Адміністративні витрати    20,83

Економічна ефективність
діяльності підприємства

20,83

Разом по кошторису, грн. 
250,00

ПДВ, грн. 50,00

Вартість роботи, грн. 
300,00

Всього за кошторисом

Триста грн.00 коп.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про надання дозволу на будівництво нової кабельної лінії КЛ -10кВ до ОК «ЖБК

«Материк Комфорт» с.Крижанівка вул.Сахарова,11

Розглянувши звернення операційного директора АТ «ДТЕК Одеські

електромережі»(вх. №02-16/2079 від 11.11.2021р) щодо, надання дозволу на будівництво

нової кабельної лінії КЛ -10кВ до ОК «ЖБК «Материк Комфорт» с. Крижанівка

вул.Сахарова,11та  керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в

Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської

області, -

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл на будівництво нової кабельної лінії КЛ -10кВ до ОК «ЖБК

«Материк Комфорт» с. Крижанівка вул. Сахарова, 11.

2. При виконані робіт дотримуватись вимог чинного законодавства та з

балансоутримувачами мереж комунікацій погодити  проходження зазначених мереж,

згідно робочого проекту.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського

голови Щирбу П.Є.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про надання дозволу на прокладання двох КЛ-10 кВ від РУ-10 кВ  ТП-6166 до нової

10/04кВ н між земельними ділянками за кадастровими номерами 5122783200:01:002:1995,

5122783200:01:002:2041 та 5122786400:01:001:3434. Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області.

Розглянувши звернення директора ТОВ «ОБК» Галкіна С.А. щодо надання

дозволу на проведення робіт, технічні умови  від 07.10.2021 АТ «ДТЕК Одеські

Електромережі», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Надати дозвіл  на прокладання двох КЛ-10 кВ від РУ-10 кВ  ТП-6166 до нової

10/04кВ н між земельними ділянками за кадастровими номерами 5122783200:01:002:1995,

5122783200:01:002:2041 та 5122786400:01:001:3434.

2. При виконані робіт дотримуватись вимог чинного законодавства та з

балансоутримувачами мереж комунікацій погодити  проходження зазначених мереж,

згідно робочого проекту.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського

голови Щирбу П.Є.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про затвердження експертного звіту (позитивний) щодо розгляду проектної документації

на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності обєкта будівництва та її

кошторисної частини за робочим проектом «Будівництво (на землях загального

користування)мережі водовідведення  по вул. Ветеранів від буд 15 до вул.Набережна в селі

Крижанівка Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.

Згідно п. п. 3, 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх

експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560

(зі змінами), враховуючи експертний звіт від 08.11.2021 № 16-1309/01-21 Міністерство

розвитку громад та територій України філія Державного підприємства «Спеціалізована

державна експертна організація – центральна служба української державної будівельної

експертизи» в Одеській області філія ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» в Одеській

області, керуючись ст. ст. 28, 31, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР виконавчий комітет Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Затвердити експертний звіт №16-1309/01-21 від 08.11.2021 щодо розгляду

проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності

обєкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом «Будівництво (на

землях загального користування)мережі водовідведення  по вул. Ветеранів від буд 15 до

вул.Набережна в селі Крижанівка загальна кошторисна вартість будівництва у поточних

цінах станом на 08 листопада  2021 року складає 426,500 тис.грн., у тому числі будівельні

роботи – 310,345 тис. грн.. інші витрати – 116,155  тис.грн..

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського

голови Щирбу П.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про затвердження експертного звіту (позитивний) щодо розгляду проектної документації

на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності об’єкта будівництва та її

кошторисної частини за робочим проектом «Будівництво вуличного освітлення вздовж

траси «Одеса Южний» від с. Вапнярка до с. Нова Дофінівка Одеського району Одеської

області.»

Згідно п. п. 3, 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх

експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560

(зі змінами), враховуючи експертний звіт від 23.04.2021 № 0088/04/21 ЕК Товариство з

обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНО – ІНСПЕКЦІЙНИЙ ЦЕНТР» «ПІВДЕНЬ

БУДЕКСПЕРТИЗА», керуючись ст. ст. 28, 31, 52 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР виконавчий комітет Фонтанської

сільської ради Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Затвердити експертний звіт 23.04.2021 № 0088/04/21 ЕК щодо розгляду

проектної документації на будівництво в частині міцності, надійності та довговічності

обєкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом «Будівництво

вуличного освітлення вздовж траси «Одеса Южний» від с.Вапнярка до с.Нова Дофінівка

Одеського району Одеської області.» загальна кошторисна вартість будівництва у поточних

цінах станом на 08 листопада  2021 року складає 1859,114 тис.грн., у тому числі будівельні

роботи – 1382,955 тис. грн.. інші витрати – 476,159  тис.грн..

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського

голови Щирбу П.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про затвердження переліку критеріїв оцінювання визначення першочергових

робіт з капітального  ремонту: дорожнього покриття внутрішньосільських доріг, мереж

водопостачання , мереж освітлення, благоустрою, тощо на території Фонтанської сільської

ради Одеського району Одеської області.

Розглянувши багаточисленні  звернення  мешканців  Фонтанської сільської

територіальної громади щодо необхідності проведення робіт з капітального, ремонту

дорожнього покриття внутрішньосільських доріг, мереж освітлення, благоустрою,

керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий

комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Погодити критерії оцінювання визначення першочергових робіт з

капітального ремонту дорожнього покриття внутрішньосільських доріг  ( додаток 1).

2. Погодити критерії оцінювання визначення першочергових робіт з

капітального ремонту мереж освітлення (додаток 2).

3. Погодити критерії оцінювання визначення першочергових робіт з

благоустрою(додаток3)

4. Застосовувати критерії при формуванні постійних програм розвитку

громади.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського

голови Щирбу П.Є.
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Додаток №3

Критерії оцінювання визначення першочергових робіт з  благоустрою

Адреса

населеного

пункту

Назва  заходу

благоустрою

Забудованість

(кількість

домоволодінь)

Кількість

домоволодінь

введених в

експлуатацію

Кількість

зареєстрованих

осіб

Сплата

земельного

податку

Сплата податку

на нерухомість

Примітка

Відсоток оцінювання (90%)
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Додаток №2

Критерії оцінювання визначення першочергових робіт з капітального ремонту мереж внутрішнього (вуличного)

освітлення

Адреса

населеного

пункту

Назва вуличної

мережі

Загальна

протяжність(м)

Забудованість

(кількість

домоволодінь)

Кількість

домоволодінь

введених в

експлуатацію

Кількість

зареєстрова

них осіб

Сплата

земельного

податку

Сплата

податку

на

нерухомі

сть

Примітка

Відсоток оцінювання (90%)
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Додаток №1

Критерії оцінювання визначення першочергових робіт з капітального ремонту дорожнього покриття

внутрішньосільських доріг Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Адреса

населеного

пункту

Назва

вуличної

мережі

Загальна

протяжність(м)

Ширина

(м)

Забудованість

(кількість

домоволодінь)

Кількість

домоволодінь

введених в

експлуатацію

Кількість

зареєстрова

них осіб

Сплата

земельного

податку

Сплата

податку на

нерухомість

Примітка

Відсоток оцінювання (90%)
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про надання дозволу на встановлення обмежувачів висот транспортних засобів висотою

2,8м в с.Фонтанка по вулиці Вишнева кут вул.Центральна, та вул.Вишнева кут

вул.Тиніста Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.

Розглянувши звернення мешканців с. Фонтанка по вул. Вишнева від

28.12.2021року вх. № Ф-6/02-22/2256 та з метою збереження цілісності дорожнього

покриття, внаслідок руйнування  доріг, спричинених рухом великовагових транспортних

засобів, відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги»,

«Про місцеве самоврядування в України», виконавчий комітет Фонтанської

сільської ради Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1.Надати дозвіл ФОП Ящук на встановлення обмежувачів висот транспортних

засобів висотою 2.8 м в с.Фонтанка по вулиці Вишнева кут вул. Центральна, та вул.

Вишнева кут вул. Тиніста. Термін виконання березень – місяць -2022р.

2. Мешканцям вул. Вишнева від вул. Тиніста до вул. Центральна забезпечити

безперебійний доступ на прибудинкову територію в разі потреби техніки спецслужб

(пожежна, швидка допомога, газове господарство, комунальні служби тощо).

З. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського

голови Щирбу П.



У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про погодження прокладання траси газопроводу високого тиску по Робочому Проекту

Робочого Проекту «Нове будівництво комплексу (Секція 4,5,6,7) дев’ятиповерхового

багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного

призначення за кадастровими номерами 5122786400:01:001:3488; 5122786400:01:001:3669;

5122786400:01:001:3670; 5122786400:01:001:3671» Фонтанської сільської ради Одеського

району Одеської області

Розглянувши звернення директора ТОВ «Одесагрогаз» (вх. №02-16/2056 від

09.11.2021р) щодо погодження прокладання траси газопроводу високого тиску по

Робочому Проекту «Нове будівництво комплексу (Секція 4,5,6,7) дев’ятиповерхового

багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями комерційного

призначення за кадастровими номерами 5122786400:01:001:3488; 5122786400:01:001:3669;

5122786400:01:001:3670; 5122786400:01:001:3671, керуючись Законами України «Про

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Погодити ТОВ «Одесагрогаз» прокладання траси газопроводу високого

тиску по Робочому Проекту «Нове будівництво комплексу (Секція 4,5,6,7)

дев’ятиповерхового  багатоквартирного житлового будинку з вбудованими приміщеннями

комерційного призначення за кадастровими номерами 5122786400:01:001:3488;

5122786400:01:001:3669; 5122786400:01:001:3670; 5122786400:01:001:3671.

2. При виконані робіт дотримуватись вимог чинного законодавства та з

балансоутримувачами мереж комунікацій погодити  проходження зазначених мереж,

згідно робочого проекту.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського

голови Щирбу П.Є.
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про визначення розміру пайової участі та надання замовнику будівництва

розрахунку та реквізитів для сплати

Розглянувши заяву директора ПП «Золота Ера ХХІ» та додані до неї документи,

керуючись ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (що діяла на

момент початку будівельних робіт), Законом України «Про місцеве самоврядування в

Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської

області, -

ВИРІШИВ:

1. Визначити пайову участь для ПП «Золота Ера ХХІ» у розмірі 1% від  загальної

кошторисної вартості будівництва об’єкта, що становить 1 906 959 грн. 44 коп., за

будівництво комплекса багатоквартирних житлових будинків №10, 11, 12, розташованого

за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3,

кадастровий номер земельної ділянки 5122783200:01:001:2150.

2. Укласти з ПП «Золота Ера ХХІ» Договір про пайову участь у створенні

інфраструктури населених пунктів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської

області (додаток 1).

3. Погодитись з позицією ПП «Золота Ера ХХІ» щодо відсутності правових підстав

для укладання договору про пайову участь та сплати підприємством грошових коштів

пайової часті у зв’язку із будівництвом багатоквартирних житлових будинків №13, 14, 15 з

вбудованими комерційними приміщеннями, паркінгом та стилобатною частиною, за

адресою: Одеська область Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська (1-а черга

будівництва), будівництво яких, згідно відомостей наданих підприємством, розпочато в

січні 2021 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Фонтанської

сільської ради.
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Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради №___ від ___________

Договір  № ____

про пайову участь у створенні інфраструктури населених пунктів

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

с. Фонтанка                                                «___» _________ 2022 року

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області, в

особі ______________________________________, що діє на підставі Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони (далі за

текстом - «Сторона 1») та ПП «Золота Ера ХХІ», в особі директора Федорова

Д.В., що діє на підставі Статуту (далі за текстом - «Сторона 2»), іменовані в

подальшому «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору

1. Відповідно до цього Договору «Сторона 2» зобов’язується взяти

пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури населених пунктів та перерахувати на користь Фонтанської

сільської ради Одеського району Одеської області – Отримувач:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________ (далі – Доходний рахунок), грошові кошти на пайову участь у

створенні інфраструктури населених пунктів Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області у розмірі 1,0 % від загальної зведеної

кошторисної вартості будівництва об’єкта (згідно кошторисної документації

кошторисна вартість становить 190 695 944, 00 грн.)), що становить 1 906 959

грн. 44 коп. за будівництво комплекса багатоквартирних житлових будинків

№10, 11, 12, розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район,

с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3, кадастровий номер земельної ділянки

5122783200:01:001:2150.

ІІ. Зобов’язання Сторін

2.1. «Сторона 2» зобов’язується до 31 травня 2022 року перерахувати

грошові кошти передбачені п. 1 цього Договору на Доходний рахунок

Фонтанської сільської ради із призначенням платежу: «пайова участь у

розвитку інфраструктури населених пунктів».

2.2. За цим Договором з моменту зарахування на Доходний рахунок,

передбачених цим Договором грошових коштів на пайову участь у створенні
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і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури «Сторона 2»

передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами

Фонтанській сільській раді відповідно до їх цільового призначення та в

порядку, передбаченому чинним законодавством України. З вказаного

моменту вищезазначені кошти стають комунальною власністю територіальної

громади.

2.3. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів

містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Фонтанської сільської

ради.

2.4. «Сторона 2» несе повну відповідальність за достовірність

інформації, щодо кошторисної вартості обєкту будівництва.

ІІІ. Особливі умови

3.1. Об’єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок

коштів Фонду, є комунальною власністю Фонтанської територіальної

громади.

IV. Відповідальність Сторін

4.1. У разі не виконання  «Стороною 2»  умов Договору про пайову

участь у розвитку інфраструктури щодо перерахування в повному обсязі

коштів, Фонтанська сільська рада здійснює необхідні заходи щодо

примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

4.2. «Сторона 2» у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого

розділом 1 цього Договору сплачує пеню в розмірі 0,03 % за кожний день

прострочення від суми договору.

4.3. «Сторони» звільняються від відповідальності за часткове чи повне

невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане

обставинами форс-мажору.

V. Строк дії договору

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання

«Сторонами» та діє до повного ними виконання своїх зобов’язань за цим

Договором.

VІ. Інші умови

6.1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством

порядку за взаємною згодою «Сторін», шляхом укладання відповідних угод,

які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.
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6.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього

Договору неприпустима.

6.3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються

чинним законодавством України.

6.4. У випадку виникнення спору між «Сторонами», що стосується

виконання зобов'язань згідно з умовами цього договору, сторони вживають

заходи до їх врегулювання шляхом переговорів або у судовому порядку.

6.5. Цей Договір складено у двох примірниках для кожної із сторін, які

мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у «Сторони 2»,

другий  у Фонтанській сільській раді.

VIІ. Адреси та реквізити Сторін

Фонтанська сільська рада Одеського

району Одеської області

Юридична адреса:

___________________________________

___________________________________

Отримувач:

___________________________________

___________________________________

Банк отримувача:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

____________

_________________ _______________

М.П.

ПП «Золота Ера ХХІ»

Юридична адреса:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Директор

____________________ _______________

М.П.
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Додаток до Догвору

до рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради №___ від ___________

Розрахунок пайової участі щодо будівництва комплекса багатоквартирних житлових

будинків №10, 11, 12, розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський

район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3, кадастровий номер земельної ділянки

5122783200:01:001:2150

Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта – 190 695 944 грн.

Розмір пайової участі визначений виконавчим комітетом керуючись ст. 40 Закону

України «Про регулювання містобудівної діяльності» (що діяла на момент початку

будівельних робіт) – 1%.

190 695 944, 00 х 1% = 1 906 959  грн. 44 коп.
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У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про погодження Робочого проекту 0659 -2020-0101/20.11.20 «Зовнішнє 

електропостачання будмайданчику к.н. 5122786400:01:001:3466; 5122786400:01:001:3467» 

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області  

 

Розглянувши звернення Керівника  ТОВ ВП «Спецмонтаж» щодо погодження 

Робочого проекту 0659 -2020-0101/20.11.20 «Зовнішнє електропостачання будмайданчику 

к.н. 5122786400:01:001:3466; 5122786400:01:001:3467», керуючись ч. 6 ст. 59 Закону 

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

сільської ради Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити Робочий проект 0659-2020-0101/20.11.20 «Зовнішнє 

електропостачання будмайданчику к.н. 5122786400:01:001:3466; 

5122786400:01:001:3467». 

2. При виконані робіт дотримуватись вимог чинного законодавства та з 

балансоутримувачами мереж комунікацій погодити  проходження зазначених мереж, 

згідно робочого проекту.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського       

голови Щирбу П.Є. 



У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про затвердження технічних умов на приєднання об’єктів до централізованих

систем водопостачання та водовідведення на території Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області.

Розглянувши звернення ОК «ЖБК «Еко материк», керуючись ст. 30 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 27.06.2008 року № 190 «Про затвердження Правил

користування системами централізованого комунального водопостачання та

водовідведення в населених пунктах України», пунктом 2.12 Правил приєднання до

комунальних мереж централізованого водопостачання села Фонтанка Лиманського району

Одеської області, затверджених рішенням виконавчого комітету Фонтанської сільської

ради № 48 від 27.02.2018, виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району

Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Погодити технічні умови на приєднання земельних ділянок до мереж

централізованого водопостачання та водовідведення згідно Додатку № 1.

2. Заступнику голови Щирбі Петру Євстафовичу вжити заходи направлені на

виконання цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на сільського голову.
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Додаток № 1

до рішення № ___ від

СПИСОК

затверджених технічних умов на приєднання об’єктів до централізованих систем

водопостачання та водовідведення  Фонтанської сільської ради Одеського району

Одеської області

№

п/п

ПІБ заявника
Адреса земельної

ділянки
Номер та дата видання технічних

умов філією «Інфоксводоканал»

ТОВ «Інфокс»

1. 
ОК «ЖБК «Еко

материк».
с.Ліски вул. Заболотного №5479-29/3513 від 30.12.2021р
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У К Р А Ї Н А

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проект рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради VІII скликання

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №219 від 01.09.2021

З метою усунення порушень щодо розміщення зовнішньої реклами на території

Фонтанської ОТГ, забезпечення захисту прав громадян та суб’єктів підприємницької

діяльності у сфері зовнішньої реклами, забезпечення належного рівня благоустрою,

керуючись ст. 40, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет Фонтанської сільської ради одеського району Одеської області, -

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області №219 від 01.09.2021 «Про розгляд підсумків проведення

роботи інвентаризаційної комісії по рекламним носіям» та викласти його в наступній

редакції:

«1. Сформувати комісію з контролю за: розміщенням рекламних носіїв, за станом

рекламних носіїв, за дотриманням закону о рекламі, за дотриманням рішення виконкому,

приписів і діючих правил о рекламі.

Включити до складу комісії:

Голова комісії:

Завідувач сектору – Карабаджак Г.С.

Члени комісії:

Староста Новодофінівського старостинського округу – Прудніков В.К.

Староста Крижанівського старостинського округу – Шаповалова О.М.

Староста Олександрівського старостинського округу – Фатенков Є.О.

Спеціаліст – Спельник С.В.
Начальник відділу земельних відносин – Бражникова А.З.

Головний спеціаліст – Черкасов С.В.

2.Доручити «Комісії з контролю за: розміщенням рекламних носіїв, за станом

рекламних носіїв, за дотриманням закону о рекламі, за дотриманням рішення виконкому,

приписів і діючих правил о рекламі» вжити заходи щодо приведення рішень Фонтанської

сільської ради, які стосуються провадження рекламної діяльності, у відповідність до

чинного законодавства.».

2. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.
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У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про погодження плану благоустрою прилеглої території ТОВ «БУДІНТО»  

 

Розглянувши звернення директора ТОВ «БУДІНТО» (код ЄДРПОУ 40727591) 

щодо погодження плану благоустрою прилеглої території, керуючись ст. 30, ч. 6 ст. 59 

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

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити товариству з обмеженою відповідальністю «БУДІНТО» (код 

ЄДРПОУ 40727591) проведення благоустрою території на земельній ділянці комунальної 

власності, що розташована на території с. Крижанівка Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області з дотриманням норм, правил та державних стандартів, 

згідно з схемою, що додається. 

2. Роботи з благоустрою території проводити після погодження з відповідними 

службами. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського       

голови Щирбу П.Є. 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

Про надання ТОВ «БУДІНТО» дозволу на порушення об’єктів благоустрою  

 

Розглянувши звернення директора ТОВ «БУДІНТО» (код ЄДРПОУ 40727591) про 

надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою щодо перенесення огорожі 

будівельного майданчику, пов’язане з виконанням переміщенням баштового крану під 

будівництво житлових будинків №97/2, 97/3, 98 на території с. Крижанівка Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області, керуючись ст. 30, ч. 6 ст. 59 Закону 

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

сільської ради Одеського району Одеської області, - 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «БУДІНТО» (код ЄДРПОУ 

40727591) дозвіл на порушення об’єктів благоустрою щодо перенесення огорожі 

будівельного майданчику, пов’язане з виконанням переміщенням баштового крану під 

будівництво житлових будинків №97/2, 97/3, 98 на території с. Крижанівка Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області. 

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «БУДІНТО» (код ЄДРПОУ 

40727591): 

- погодити виконання робіт з відповідними службами; 

- по закінченню виконання робіт власними силами привести об’єкт благоустрою у 

належний стан або у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», сплатити його відновну вартість. 

3. Попередити директора ТОВ «БУДІНТО» про те, що у разі невиконання робіт з 

відновлення благоустрою, відповідальні особи будуть притягнуті до відповідальності 

згідно зі ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського       

голови Щирбу П.Є. 



№з

/п
Прізвище Ім'я По батькові

Адреса   

реєстрації 

(місто.село)

Напрям

Сума 

соціальн

ої 

допомог

и (грн.)

1 Акименко Сергій Іванович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

2 Бушин Олег Олександрович с. Ліски Учасник бойових дій 2000,00

3 Слободянюк Микола Іванович с. Ліски Учасник бойових дій 2000,00

4 Дорогань Вячеслав Георгійович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

5 Дєдов Олександр Олексійович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

6 Тімашов Михайло Тимофійович с. Ліски Учасник бойових дій 2000,00

7 Осієвський Ігор Михайлович с. Ліски Учасник бойових дій 2000,00

8 Аляб'єв Юрій Вікторович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

9 Александров Володимир Костянтинович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

10 Буковський Валерій Леонідович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

11 Дячук Віктор Васильович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

12 Гомонюк Анатолій Михайлович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

13 Льовушкін Андрій Іванович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

14 Осипенко Сергій Олексійович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

15 Польський Юрій Вікторович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

16 Храмцов Олександр Валерійович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

17 Янні Валерій Петрович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

18 Третяк Олександр Іванович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

19 Плєханов Сергій Степанович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

20 Ліб Ігор Євгенович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

21 Бєрніков Сергій Дідімович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

22 Лухтан Віктор Володимирович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

23 Корнєєв Олег Вікторович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

24 Печеник Володимир Іванович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

25 Зайкін Володимир Володимирович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

26 Чикарьов Микола Олегович с. ОлександрівкаУчасник бойових дій 2000,00

27 Волянський Антон Миколайович с. ОлександрівкаУчасник бойових дій 2000,00

28 Карабунарлі Микола Петрович с. ОлександрівкаУчасник бойових дій 2000,00

29 Гевелюк Володимир Олексійович с. Нова ДофінівкаУчасник бойових дій 2000,00

30 Деркач Вадим Улянович с. Нова ДофінівкаУчасник бойових дій 2000,00

31 Телесненко Микола Вікторович с. Нова ДофінівкаУчасник бойових дій 2000,00

32 Волков Олександр Павлович с. Вапнярка Учасник бойових дій 2000,00



33 Ястребцов Сергій Вячеславович с. Вапнярка Учасник бойових дій 2000,00

34 Чередніченко Тетяна Іванівна с. Вапнярка Учасник бойових дій 2000,00

35 Димитров Дмиро Федорович с. Вапнярка Учасник бойових дій 2000,00

36 Бондаренко Геннадій Васильович с. Нова ДофінівкаУчасник бойових дій 2000,00

37 Новосьолов Олексій Юрійович с. ОлександрівкаУчасник бойових дій 2000,00

38 Савчинський Анатолій Іванович с. ОлександрівкаУчасник бойових дій 2000,00

39 Ульянов Володимир Андрійович с. Світле Учасник бойових дій 2000,00

40 Коріненко Михайло Михайлович с. Світле Учасник бойових дій 2000,00

41 Верещака Олександр Васильович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

42 Хусейнов Євгеній Джорайович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

43 Біюков Лазар Дєєвич с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

44 Жилінський Вадим Якович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

45 Трандафіл Григорій Миколайович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

46 Ліпітун Михайло Іванович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

47 Чикалов Володимир Федорович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

48 Кацан Петро Павлович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

49 Малий Микола Костянтинович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

50 Нікітін Ігор Анатолійович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

51 Матяр Віктор Андрійович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

52 Кішко Іван Савелович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

53 Бакшеєв Анатолій Север'янович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

54 Ворохобіна Марія Петрівна с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

55 Ворохобін Ігор Григорович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

56 Кузьменко Володимир Анатолійович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

57 Разкола Анатолій Кузьмич с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

58 Прибильський Олександр Андрійович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

59 Рекечинська Людмила Юхимівна с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

60 Старцев Олексадр Ілліч с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

61 Кириченко Віктор Іванович с. Ліски Учасник бойових дій 2000,00

62 Корчагін Павло Іванович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

63 Дадаян Юрій Захарович с. Ліски Учасник бойових дій 2000,00

64 Пруський Віталій Миколайович с. Ліски Учасник бойових дій 2000,00

65 Гончарук Анатолій Миколайович с. Ліски Учасник бойових дій 2000,00

66 Ольховик Володимир Петрович с. Ліски Учасник бойових дій 2000,00

67 Бобін Олександр Віталійович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

68 Лаврентьєва Людмила Костянтинівна с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

69 Шаргородська Валентина Олексіївна с. Ліски Учасник бойових дій 2000,00

70 Опря Володимир Іванович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

71 Рябова Зоя Іванівна с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00



72 Сердюк Леонід Панасович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

73 Мазуренко Юрій Миколайович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

74 Мазуренко Ганна Іванівна с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

75 Гриненко Андрій Іванович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

76 Терещенко Олег Миколайович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

77 Духан Євгенія Дмитрівна с.ОлександрівкаУчасник бойових дій 2000,00

78 Гузов Олександр Дмитрович с.ОлександрівкаУчасник бойових дій 2000,00

79 Васковський Валерій Олександрович с.ОлександрівкаУчасник бойових дій 2000,00

80 Волошин Степан Ісидорович с.ОлександрівкаУчасник бойових дій 2000,00

81 Ожигін Сергій Володимирович с.ОлександрівкаУчасник бойових дій 2000,00

82 Седенко Дмиро Юрійович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

83 Дабіжа Микола Федорович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

84 Стеценко Борис Михайлович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

85 Мартьянов Володимир Михайлович

с. Нова 

Дофінівка Учасник бойових дій 2000,00

86 Семенов Ілля Юхимович с. Фонтанка Учасник бойових дій 2000,00

87 Ровенський Володимир Степанович с. Крижанівка Учасник бойових дій 2000,00

88 Долженчук Петро Павлович

с. Нова 

Дофінівка Учасник бойових дій 2000,00

89 Капустян Олена Миколаївна с. Вапнярка Учасник бойових дій 2000,00

90 Капустян Вячеслав Олексійович с. Вапнярка Учасник бойових дій 2000,00

91 Кланцатий Валентина Васильович

с. Нова 

Дофінівка Учасник бойових дій 2000,00

92 Тілілюк Микола Олексійович с. Вапнярка Учасник бойових дій 2000,00

93 Фадеєв Сергій Михайлович

с. Нова 

Дофінівка Учасник бойових дій 2000,00



№з/

п Прізвище Ім'я По батькові

Адреса   

реєстрації 

(місто.село)

Пільгова 

категорія

Сума 

соціальн

ої 

допомоги 

(грн.)

88 Шевченко Ірина Петрівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

89 Шевчук Галина Семенівна с. Світле

Дитина 

війни 1000

90 Шевчук Галина Семенівна с. Світле

Ювіляр 

(80р.) 1000



№з/

п Прізвище Ім'я По батькові

Адреса   реєстрації 

(місто.село)

Пільгова 

категорія

Сума 

соціальн

ої 

допомоги 

(грн.)

1 Антіпіна Галина Петрівна с. Нова Дофінівка

Дитина 

війни 1000

2 Бакланова Генефа Миколаївна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

3 Бас Лідія Яківна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

4 Батіст Марія Петрівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

5 Батіст Марія Петрівна с. Крижанівка

Ювіляр 

(80р.) 1000

6 Бистрицька Анісія Іванівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

7 Божинська Марія Леонтіївна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

8 Бороніна Клавдія Павлівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

9 Братковська Євгена Максимівна с. Нова Дофінівка

Дитина 

війни 1000

10 Вавшко Іван Опанасович с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

11 Ватоліна Клавдія Пантеліївна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

12 Ватоліна Клавдія Пантеліївна с. Фонтанка

Ювіляр 

(93р.) 2000

13 Георгієва Валентина Леонідівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

14 Георгієва Валентина Леонідівна с. Фонтанка

Ювіляр 

(85р.) 1000



15 Герасименко Василь Миколайович с. Олександрівка

Дитина 

війни 1000

16 Гнедко Раїса Тимофіївна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

17 Гладка Мирослава Дмитрівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

18 Гладка Мирослава Дмитрівна с. Фонтанка

Ювіляр 

(80р.) 1000

19 Горбатюк Ганна Савівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

20 Горбатюк Ганна Савівна с. Фонтанка

Ювіляр 

(80р.) 1000

21 Докієнко Тамара Пилипівна с. Олександрівка

Дитина 

війни 1000

22 Доминська Надія Григорівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

23 Запишний Микола Омельянович с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

24 Заяц Любов Василівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

25 Іщенко Марія Яківна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

26 Кащі Микола Миколайович с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

27 Кобзар Ніна Степанівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

28 Ковтун Надія Федотівна с. Олександрівка

Дитина 

війни 1000

29 Ковтун Надія Федотівна с. Олександрівка

Ювіляр 

(85р.) 1000

30 Козак Ольга Пилипівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000



31 Колодяжна Марія Петрівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

32 Колодяжна Марія Петрівна с. Крижанівка

Ювіляр 

(92р.) 2000

33 Конопко Галина Яківна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

34 Корчагіна Ніна Петрівна с. Олександрівка

Дитина 

війни 1000

35 Кошелапова Фаїна Василівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

36 Кошельник Валентина Михайлівна с. Олександрівка

Дитина 

війни 1000

37 Кузнецова Лідія Іванівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

38 Кукіна Олена Микитівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

39 Куліков Олександр Васильович с. Олександрівка

Дитина 

війни 1000

40 Кусьнєж Явдоха Василівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

41 Кутиркіна Марія Павлівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

42 Кухаренко Лідія Федорівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

43 Кухаренко Лідія Федорівна с. Фонтанка

Ювіляр 

(80р.) 1000

44 Лазаренко Уляна Федорівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

45 Лозенко Броніслав Васильович с. Нова Дофінівка

Дитина 

війни 1000

46 Лозенко Броніслав Васильович с. Нова Дофінівка

Ювіляр 

(85р.) 1000

47 Лук'янова Тамара Василівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

48 Любченко Марія Улянівна с. Нова Дофінівка

Дитина 

війни 1000

49 Михайлова Лариса Миколаївна с. Олександрівка

Дитина 

війни 1000

50 Михайлова Лариса Миколаївна с. Олександрівка

Ювіляр 

(80р) 1000

51 Міщук Галина Архипівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

52 Наливайко Людмила Павлівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

53 Нікітенко Микола Павлович с. Світле

Дитина 

війни 1000

54 Овдієнко Ганна Панасівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

55 Папуша Олександр Григорович с. Олександрівка

Дитина 

війни 1000

56 Прилепова Наталія Михайлівна с. Нова Дофінівка

Дитина 

війни 1000

57 Романенко Марія Степанівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000



58 Серік Ольга Іванівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

59 Сологуб Марія Дмитрівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

60 Сотнікова Ніла Іванівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

61 Сочеслова Лідія Степанівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

62 Стародуб Ганна Василівна с. Вапнярка

Дитина 

війни 1000

63 Стоянова Валентина Михайлівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

64 Тимкова Євгенія Олексіївна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

65 Тимкова Лідія Дмитрівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

66 Уманець Володимир Сергійович с. Світле

Дитина 

війни 1000

67 Урсуляк Валентина Степанівна с. Вапнярка

Дитина 

війни 1000

68 Храненко Георгій Петрович с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

69 Христенок Ніна Тимофіївна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

70 Четверік Ніна Іванівна с. Крижанівка

Дитина 

війни 1000

71 Чуприна Олена Іванівна с. Нова Дофінівка

Дитина 

війни 1000

72 Шитко Степан Адамович с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000

73 Шкрудь Любов Григорівна с. Фонтанка

Дитина 

війни 1000











№з/п Прізвище Ім'я По батькові

Адреса   реєстрації 

(місто.село)

Пільгова 

категорія

Сума 

соціальної 

допомоги 

(грн.)

1 Данченко Володимир Миколайович с. Світле Ювіляр (70р.) 1000

2 Карпенко Раїса Яківна с. Фонтанка Ювіляр (70р.) 1000

3 Семененко Олександр Тимофійович с. Крижанівка Ювіляр (70р.) 1000

4 Арнаутова Ніна Антонівна с. Олександрівка Ювіляр (70р.) 1000

5 Гаркавченко Олександр Іванович с. Крижанівка Ювіляр (70р.) 1000

6 Микитович Віра Миколаївна с. Олександрівка Ювіляр (70р.) 1000

7 Скорик Галина Іванівна с. Олександрівка Ювіляр (70р.) 1000

8 Поліщук Надія Михайлівна с. Олександрівка Ювіляр (70р.) 1000

9 Новіков Петро Ілліч с. Фонтанка Ювіляр (70р.) 1000

10 Іляшенко Надія Володимирівна с. Нова Дофінівка Ювіляр (70р.) 1000

11 Бичков Анатолій Михайлович с. Нова Дофінівка Ювіляр (70р.) 1000

12 Абрамова Надія Степанівна с. Олександрівка Ювіляр (70р.) 1000

13 Величко Лідія Адамівна с. Фонтанка Ювіляр (70р.) 1000

14 Вовк Олексій Іванович с. Фонтанка Ювіляр (70р.) 1000

15 Романенко Тамара Іванівна с. Олександрівка Ювіляр (70р.) 1000

16 Райлян Михайло Федорович с. Олександрівка Ювіляр (70р.) 1000

17 Романенко Антоніна Іванівна с. Олександрівка Ювіляр (70р.) 1000

18 Спіцина Алла Олександрівна с. Крижанівка Ювіляр (70р.) 1000

19 Шевчук Лариса Михайлівна с. Олександрівка Ювіляр (70р.) 1000

20 Мельник Марія Миколаївна с. Фонтанка Ювіляр (75р.) 1000

21 Ренькас Ганна Миколаївна с. Крижанівка Ювіляр (75р.) 1000

22 Волошин Степан Ісидорович с. Олександрівка Ювіляр (75р.) 1000

23 Дубенко Тетяна Костянтинівна с. Нова Дофінівка Ювіляр (75р.) 1000

24 Федориніч Раїса Петрівна с. Світле Ювіляр (75р.) 1000

25 Соколова Євгенія Василівна с. Крижанівка Ювіляр (75р.) 1000

26 Гавловська Лариса Гаврилівна с. Фонтанка Ювіляр (75р.) 1000

27 Чуркіна Тамара Михайлівна с. Олександрівка Ювіляр (75р.) 1000

28 Бугрей Микола Антонович с. Крижанівка Ювіляр (75р.) 1000



29 Степанець Казимир Андрійович с. Вапнярка Ювіляр (75р.) 1000

30 Мазуркевич Юлія Євгенівна с. Крижанівка Ювіляр (75р.) 1000

31 Кривоног Алла Федорівна с. Крижанівка Ювіляр (75р.) 1000

32 Шувалов Микола Володимирович с. Ліски Ювіляр (75р.) 1000

33 Каспар'ян Раїса Панасівна с. Крижанівка Ювіляр (70р.) 1000

34 Літвін Катерина Андріївна с. Крижанівка Ювіляр (70р.) 1000

35 Цебенко Валентина Євлампіївна с. Олександрівка Ювіляр (70р.) 1000

36 Міколишен Павло Францович с. Олександрівка Ювіляр (70р.) 1000

37 Верещака Олександр Васильович с. Фонтанка Ювіляр (70р.) 1000

38 Кравченко Володимир Герасимович с. Крижанівка Ювіляр (70р.) 1000

39 Бакланова Валентина Миколаївна с. Крижанівка Ювіляр (70р) 1000

40 Глазунова Інна Іванівна с. Крижанівка Ювіляр (70р.) 1000

41 Василюк Ганна Василівна с. Фонтанка Ювіляр (70р) 1000



№з/

п Прізвище Ім'я По батькові

Адреса   

реєстрації 

(місто.село) Пільгова категорія

Сума 

соціальн

ої 

1 Ремаренко Єлизавета Ігорівна с. Крижанівка При народженні дитини 2000

2 Бурейко Олександр Якович с. Крижанівка При народженні дитини 2000

3 Смаль Дар'я Сергіївна с. Крижанівка При народженні дитини 2000

4 Задорожна Віроніка Олександрівна с. Крижанівка При народженні дитини 2000

5 Сисоєва Людмила Сергіївна с. Вапнярка При народженні дитини 2000

6 Нечипуренко Оксана Павлівна

с. Нова 

Дофінівка При народженні дитини 2000

7 Тополенко Владислав Вікторович с. Крижанівка

При народженні дитини 

(двійня) 4000

8 Харченко Надія Іванівна с. Крижанівка При народженні дитини 2000





№з

/п Прізвище Ім'я По батькові

Адреса   

реєстрації 

(місто.село)

Документ який підтверджує статус пільгової 

категорії (№)

Пільгова 

категорія Напрям

Сума 

соціальної 

допомоги 

(грн.)

1 Волусунов Микола Іванович с. Фонтанка

80 років. Довідка з амбулаторії  Д-облік. Ішемічна 

хвороба серця. Дифузний кардіосклероз. Постійна 

форма миготливої аритмії, нормосистолічний 

варіант. Гіпертонічна хвороба 2ст. Церебральний 

атеросклероз, ДЕП 2ст. Хронічний гастродеуденіт 

ст. ремісії.  Потребує постійного лікування. Чеки - 

1165 грн. без акту. 

На 

лікування д- облік 600

2 Надкирнична Євгенія Петрівна с. Крижанівка

69 років. Виписка із амбулаторної картки. 

Правобічний ідіопатичний сколіоз грудного 

відділу хребта 3ст. З деформацією грудної клітини 

з наявністю реберного горба. Двобічний 

каксартроз 3ст. Скорочення правої кінцівки на 

3см. Торакалгія. НФРІІст. ІХС. Гіпертонічна 

хвороба 2ст. Персистуюча брохніальна астма 3ст. 

ГЕРХ. Хр.холицестит, Хр. панкреатит ст. ремісії. 

Пенсія 2618,5 грн на місяць. Без чеків, без акту.

На 

лікування д- облік 700

3 Сердечна Надія Вікторівна с. Крижанівка

79 років.  Виписка з амбулаторної картки Д- облік. 

ІХС. Дифузний кардіосклероз. Гіпертонічна 

хвороба 2ст. Дискуляторна енцефалопатія.1-2ст. 

Без чеків, без акту

На 

лікування д- облік 600

4 Степанов Геннадій Петрович с. Крижанівка

87 років. Довідка з амбулаторії Д-облік. ІХС. 

Стенокардія напруги 2ФК. Гіпертонічна хвороба 

ІІст.  Пенсія 7660,7грн на місяць Без чеків.  Без 

Акту.

На 

лікування д- облік 600

5  Діброва Леся Василівна с. Крижанівка

59 років. Виписка із стаціонару від 16.12.2021 - 

Гіпертонічна хвороба 2ст. Кризова течія, 

неускладнений гіперкиз 29.11.2021р. 

Дісцикуляторна єнцефалопатія, ризик 3. СН 1ст. З 

збереженою ФВ 71% Постковідний синдром.  

Виписка із стаціонару від 08.01.2021 ковід-19. 

чеків на 11613грн. без акту.

На 

лікування д- облік 1500

6 Коткова Ольга Володимирівна с. Фонтанка

 58 років. Довідка з Амбулаторії,  Д- облік 

Психічне захворювання. Потребує постійного 

прийому ліків.  Без чеків. Акт Бойко (сімя з трьох 

осіб загальний дохід 7000грн)

На 

лікування д- облік 600

7 Котков Сергій Григорович с. Фонтанка

65 років.  Довідка з амбулаторії ІХС. Дифузний та 

постінфарктний (ГІМ, без дати повторний від 

10.02.2020). Стенозуючий кардіосклероз. 

Ангіопластистика на стентквання від 10.02.2020 

НМК.1-2 ст. Гіпертонічна хвороба 3ст. Без чеків. 

Акт Бойко)

На 

лікування д- облік 600

Матеріальна підтримка мешканцям Фонтанської сільської ради, які мають хронічні захворювання та перебувають на               

"Д- обліку" у сімейних лікарів. Загальна сума згідно кошторису  витрат Програми "Милосердя в дії " 400 000грн.                   

( сума надання допомоги в минулому періоді  від  500 до 1000грн. ( в середньому 700 грн.)) 



8 Резнюк Раїса Андріївна с. Ліски

86 років. Виписка з амбулаторії Д- облік. 

Хронічна ішемія мозку(деменція 

альцгеймерівського типу), порушення функцій 

тазових органів. Гіпертонічна хвороба 2ст. 

Стенокардія напруги ІІФК. Атеросклеротичний 

кардіосклероз.. Бронхіальна астма 

неконтрольована течія. Емфізема легень, 

пневмосклероз. Цукровий діабет ІІ типу. 

Хронічний гепатит "С". Початкова вікова 

катаракта. Хронічна судинна оптиконейропатія. 

Змішаний астегматизм. Пенсія 3279,42 грн на 

місяць, Чеки на 3378 грн.  Без акту. 

На 

лікування д- облік 700

9 Зивар Тетяна Іллівна с. Крижанівка

67 років. Виписка з амбулаторної картки Д- облік. 

ФХС, АКС, ГХ 2ст. Дисцикуляторна 

енцефалопатія 1астенічний тип. Цкровий діабет ІІ 

типу. Діабетична нефропатія 3ст з больовим 

синдромом. Хронічний  гастродуоденіт, Хр. 

Холіцестит, Хр. Панкреотит. Полінодозний зоб 

1ст. Субклінічний гипертіоз. Інцилентилома 

правого наднирка. Персистуюча бронхіаьна асма в 

ст. ремісії. Рак легень (стан після операції 2010р). 

Пенсія 4705,77 грн. на місяць. без чеків. без акту.

На 

лікування д- облік, 700

10 Касімчук Ганна Микитівна с. Фонтанка

82 роки. Довідка з амбулаторії Д- облік. ІСХ, . 

Стабільна стенокардія. АСКС. Гіпертонічна 

хвороба ІІ ст. Персистуюча бронхіальна астма. 

Закритий перелом лівої стегневої кістки зі 

зміщенням. Чеки- 15060грн. Без акту.

На 

лікування д- облік. 1500

11 Семенова Марія Романівна с. Фонтанка

87 років. Довідка з амбулаторії Д-облік. ДЕП ІІст. 

ІХС. Мерехтлива аретмія постійна форма. 

Гіпертонічна хвороба ІІст. Цукровий діабет ІІ 

типу.  Чеки - 9159 грн.  Без Акту.

На 

лікування д- облік. 900

12 Уткіна Людмила Миколаївна с. Фонтанка

76. Років. Довідка з амбулаторії Д- облік. ОД- в/к 

ІІа глаукома, незріла катаракта, ОІ - в/к ІІІа 

глаукома, розвинута катаракта, часткова атрофія 

зорового нерву. Деформуючий остеохондроз, з 

ураженням колінних суглобів, дрібних суставних 

кісток. Розповсюджений остеохондрох хребта. 

Компресійний перелом ТЛ 10 L. I. Тн9. 

Гпертонічна хвороба 2 ст. ІХС, Кардіосклероз 

Персистеюча бронхіальна астма 4ст. терапії ЛН 

1ст. чеків на 18124,37 грн. без акту.

На 

лікування д-облік 1800

13 Раківський Петро Зіновійович с. Фонтанка

72 роки. Довідка з амбулаторії. Д- облік.  ІХС, 

Стенокардія напруги ФК 2 АКС. Гіпертонічна 

хвороба 2ст. Атеросклероз судин нижніх кінцівок. 

ДОА нижніж суглобів. Ожиріння ІІІст. Без чеків, 

без акту.

На 

лікування д-облік 600

14 Раківська Надія Дмитрівна с. Фонтанка

71 рік. Довідка  з амбулаторії  Д- облік.   ІХС. 

Атеросклероз, кардіосклероз, стенокардія напруги 

ФК ІІІ. Гіпертонічна хвороба. Цукровий діабет 

2типу., Важкий перебіг. Ожиріння 2ст. Діабетична 

нейропатія.без чеків, без акту.

На 

лікування д-облік 600

15  Панібратець Ірина Юріївна с. Фонтанка

58 років.  Довідка з амбулаторії Д- облік. 

Новоутворення шкіри лоба. Поребує курсу 

променевої терапії. Хронічний гастрит ст. ремісії . 

Без чеків. Акт Вавілова (проживає один).

На 

лікування д-облік 600



16 Слюсаренко Олександр Тихонович с. Фонтанка

 80 років. Довідка з амбулаторії  Д- облік. ІХС. 

Стенокардія напруги. ДОА колінних суглобів. Хр. 

Холецистопанреатит. Ангіопатія сітківки. ГХ 3ст. 

ХР. Гастрит ст. ремісії без чеків. Без акту.

На 

лікування д-облік 600

17 Дегрун Ніна Павлівна с. Олександрівка

68 років. Довідка з амбулаторії Д- облік. ІХС. 

Аритмічний варіант синдром слабкості 

синусового вузла, персистуюча форма. Фібріляція 

передсердь. Артеріальна гіпертензія СН-1ст. 

Вузловий зоб 2ст. Пенсія 3645,34 грн на місяць. 

Чеків на 10749,4 грн. Акт Літвіна, Фатенков(вдова 

проживає одна)

На 

лікування д-облік 1800

3 Вавшко Нелі Михайлівна с. Крижанівка

83 роки. Виписка із амбулаторії Д- облік. Рак 

молочної залози, стан після комбінованого 

лікування. ІХС. Атеросклеротичний 

кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба 2ст.  

Консультативний висовок -Себорейній кератоз. 

Чеки на 1578грн.  Без акту.

На 

лікування д-облік 600

18  Шабаліна Валентина Миколаївна с. Крижанівка

80 років. Виписка із стаціонару 03.11.2021 р. 

.Гостра вірусна інфекція Ковід -19, позалікарняна 

двобічна  полісегментна пневмонія. ІХС. 

Дифузний кардіосклероз Постфйна форма ФП. 

Гіпертонічна хвороба 2ст. Анемія середнього 

ступеня важкості. Отримує пенсію 4983,19 на 

місяць чеки на 5373,95 грн., без акту.

На 

лікування ковід 800

19 Мозгова Людмила Григорівна с. Вапнярка

71 рік. Довідка  з амбулаторії  Хвора перебувала 

на амбулаторному лікуванні з 06.11.2021 по 

19.11.2021 з діагнозом Ковід - 19. без чеків, без 

акту.

На 

лікування ковід 600

20 Белик Людмила Михайлівна с. Крижанівка

67 років.  Виписка із стаціонару 01.12.2021 гостра 

респіраторна хвороба спричинена вірусом  Ковід-

19. Двобічнай полісегментний, Ковід -19, 

асоційований пульмоніт. Легенева недостатність 

3ст.   Чеки на 7295,73 грн. без акту.

На 

лікування ковід 800

21 Данилова Тетяна Михайлівна с. Крижанівка

66 років.  Виписка із стаціонару від 12.11.2021. 

Гостра распіраторна вірусна хвороба Ковід -9 

середньої важкості. Позалікарняна двобічна 

полісегментна пневмонія. ЛН1. Копі чеків - 

2728,5. Без акту.

На 

лікування ковід 700

22 Сабатин Володимир Олександрович с. Фонтанка

68 років. Виписка із стаціонару від 21.09.2021р. 

ГРЗ Ковід-19, Позалікарняна двобічна 

полісегментна пневмонія. Гіпертонічна хворобаю. 

Чек-1150грн. Без акту. 

На 

лікування ковід 600

23 Верещагіна Віра Степанівна с. Крижанівка

71 рік. Виписка з амбулаторної картки перебувала 

на стаціонарному лікування з 04.12.2021до 

15.12.2021 у КНП "Міська клінічна інфекційна 

лікарня" з діагнозом : гостра распіраторна хвороба 

Ковід -19. Важкий перебіг. Двобічна 

полісегментна пневмонія . Пенсія - 3955,45 грн на 

місяць. Чеки на 14322 грн. без акту.

На 

лікування ковід 1400



24 Верещагіна Олександра Іванівна с. Крижанівка

47 років.  Виписка з амбулаторної картки 

перебувала на стаціонарному лікування з 

04.12.2021до 15.12.2021 у КНП "Міська клінічна 

інфекційна лікарня" з діагнозом : гостра 

распіраторна хвороба Ковід -19. Важкий перебіг. 

Двобічна полісегментна пневмонія .  Чеки на 8740 

грн. без акту.

На 

лікування ковід 900

25 Вергун Любов Олексіївна с. Фонтанка

69 років.  Виписка із стаціонару від 26.10.2021 

Ковід -19. Негоспітальна двобічна полісегментна 

пневмонія. . Довідка з амбулаторії Д- облік. 

Гіпертонічна хвороба.2ст. Гіпертензивне серце. 

ІХС. Дифузний кардіосклероз, Аритмія. 

Церебральний атеросклероз, ДЕП 2ст. 

Остеохондроз. Цукровий діабет 2 типу. чеки на 

13826грн. без акту. 

На 

лікування ковід 1300

26 Семенов Олександр Володимирович с. Фонтанка

57 років.  Виписка із стаціонару від 20.12.2021 - 

Ковід -19, середньо-тяжкий перебіг. Двостороння 

полісегментна пневмонія. Астенічний синдром.  

Чеків на 31035 грн. Без акту

На 

лікування ковід 3000

27 Шамрай Майя Мойсіївна с. Фонтанка

64 роки.  Виписка із стаціонару від 22.12.2021 

Ковід-19. важкий перебіг. Двобічна полісемнтна 

позалікарняна пневмонія. Чеки на 5479грн. Акт 

(Заварзіна, Вавілова) сімя з 3 осіб. Донька не 

працює, онук навчається.

На 

лікування ковід 800

28 Малий Микола Костянтинович с. Крижанівка

70 років. Виписка із стаціонару від 15.10.2021. 

Ковід-19, з проявами двобічної полісементної 

пневмонії. Ускладнення основного захворювання 

ДН 0-1. чеки на 4035грн. Без акту. (УБД Афган)

На 

лікування ковід 700

29 Мурленко Лідія Макарівна с. Ліски

84 роки. Виписка із стаціонару від 10.01.2022 

Ковід 19. Двобічний ковід індукований пульмоніт. 

ЛН-2-1 ст. ІХС. Стенокардія. Гіпертонічна 

хвороба 2ст., ризик високий. Пенсія 6014.7 грн на 

місяць. Без чеків, без акту

На 

лікування ковід 600

30 Литвинова Ольга Миколаївна с. Крижанівка

57 років.Виписка з амбулаторії Гостре 

респіраторне захворювання коронавірусом Ковід-

19. Без чеків, без акту

На 

лікування ковід 600

31 Єрвачева Людмила Василівна с. Крижанівка

Потребує послійного прийому ліків, доходи лише 

пенсія. Дитина війни. Д-облік. Чеки. Акт.

На 

лікування д-облік 4000

32 Коєва Домнікія Іванівна с. Олександрівка

 67 років.  Виписка із стаціонару від 29.11.2021  - 

Ковід -19 Двухстороння полісегментна вірусна 

пневмонія.- Нейропатія правого ліцевого нерву, 

виражений правобічний прозопарез. Гіпертонічна 

хвороба ІІст. Цукровий діабет ІІ типу., важкий 

перебіг. Пенсія 5164,29 грн на місяць.  чеків на 

23541 грн. Акт Вавілова Проживає з дочкою та 

внуком загальний дохід 16100грн. в 3 кімнатній 

квартирі зі зручностямиДовідка з амбулаторії Д- 

облік  (стенокардія, гіпертонічна хвороба, 

цукровий діабет 2 типу), Виписка із 

стаціонару2017, 2019 років. Акт обстеження 

Вавілова, без чеків.

На 

лікування ковід 2500



1 Налапко Валентина Володимирівна с. Крижанівка

59 років. Виписка із стаціонару від 05.01.2022 Рак 

правої молочної залози  2 клінічна 

група.02.12.2021 Виконано трепан-біопсію 

пухлини. 06.12.2021 СКТ в правій молосної залози 

пухлина 15.12.2021 проведено 1 курс 

полихимиотерапії.  Виписка з онко диспансеру. з 

Чеки на 3987грн. Без акту.

На 

лікування 

онкологіч

ної 

хвороби онко 10000

2 Коваленко Сергій Георгійович с. Фонтанка

65 років.  Виписка із онко диспансеру. Від 

04.06.2021. Рак среднего отдела гортани. З 17.05 

по 04.06.2021 - лучевая терапия. Без чеків. Без 

акту.

На 

лікування 

онкологіч

ної 

хвороби онко 10000

3 Драгонер Надія Вячеславівна с. Крижанівка

60 років.   Довідка з ООО диспансеру від 

10.02.2022. Рак в епітельному слої тіла матки. 

Стан після змішаного лікування кл. гр. 3. 

Спайкова хвороба малого тазу. Посткастраційний 

синдром. Післяопераційна вентральна грижа 

правої клубової області. Дисцикуляторна 

енцефалопатія. ІСТ цефалгічний  астено- 

невротичний  синдроми. Розповсюджений 

остеохондроз  з больовим синдромом . 

Гемангіоми. Ангіопатія сітківки.Пенсія 19354 грн 

на місяць. Без чеків. без акту.

На 

лікування 

онкологіч

ної 

хвороби онко 10000

4 Крисанова Галина Василівна с. Фонтанка

На лікування онохворого сина Крисанова 

Костянтина Миколайовича 06.05.2005р.н. (16 

років).Довідка з амбулаторії Д- облік. Виписка із 

медичної карти стаціонарного хворого від 

22.01.2022 Об'ємне утворення кісток тазу справа. 

Лімфома? Саркома? 11.01.2022 - операція 

трепанбіопсія крил тіла правої кістки, пункційна 

біопсія мяких тканин правої клубкової ділянки.. . 

Довідка про заробітну плату матері 4974,54 на 

місяць. без чеків. Акт Заварзіна, Вавілова 

На 

лікування 

онкологіч

ної 

хвороби онко 20000

1 Журавська Надія Олексіївна с. Нова Дофінівка

66 років.  Виписка із стаціонару від 20.12.2021. 

Защемлена післяопераційна вентральна грижа. 

ІХС. Дифузний кардіосклероз. СН1. 08.12.2021 

операція. Герніолапаротомія, ревізія органів 

черевної порожнини, вісцероліз. 

Ангеоніопластика. Довідка з амбулаторії  Д- 

На 

лікування операція 3000

2 Конопко Галина Яківна с. Крижанівка

83 роки. Виписка із стаціонару від 22.06.2021. 

Післяхолецистектомічний синдром. Стриктура 

термінального відділу холедоху. В12 дефіцтна 

анемія ІХС. Дифузний кардіосклероз.. 15.06.2021 - 

операція- ендоскопічна папілотомія., 17.06.2021- 

виконана ЕРХПГ, з одатковою папілотомією та 

санацією холедоху. Отриує пенсію 3261,85 грн на 

місяць. Без чеків, без акту

На 

лікування операція 3000

Матеріальна підтримка мешканцям Фонтанської сільської ради, які перенесли оперативне втручання                                     

Загальна сума згідно кошторису  витрат Програми "Милосердя в дії " 200 000грн.                                                                            

(середня сума надання допомоги  в минулому році 3 000грн.)

Матеріальна підтримка мешканцям Фонтанської сільської ради, які мають онкологічне захворювання.                                     

Загальна сума згідно кошторису  витрат Програми "Милосердя в дії " 650 000грн.                                                                            

(середня сума надання допомоги  в минулому році 10 000грн.



3 Діденко Жанна Олексіївна с. Крижанівка

74 років. Виписка із стаціонару 30.09.2021.  Повне 

випадіння матки та піхви з больвим 

синдромом.22.09 2021 операція- передня 

кольпорафія, кольпоперинеорафія з 

леваторопластикою. Лапаратомія, надпіхова 

ампутація матки без додатків, фіксація культі 

шийки матки до лону. без чеків, без акту.

На 

лікування операція 3000

4 Чернявська Лідія Павлівна с. Нова Дофінівка

77 років.  Довідка з амбулаторії Д- облік. ІХС. 

АСКС . Катаракта.19.12.2021  Операція 

Факоемульсифікація з імплантацією (клініка 

Ексімер)  чеки- 28525грн. Без акту.  

На 

лікування операція

4000

5 Храненко Надія Володимирівна с. Фонтанка

70 років. Виписка із стаціонару 19.11.2021. 

Цукровий діабет ІІ типу. Важка форма, стадія 

декомпенсації. Діабетична ангіопатія судин 

нижньої кінцівки. Діабетична стопа ІІст. Волога 

гангрена лівої стопи та нижньої третини лівої 

гомілки. Сепсис. ІХС. Дифузний кардіосклероз. 

Гіпертонічна хвороба ІІст. 13.11.2021  Операція -

розкриття та дренування правої стопи. Ампутація 

дистальної фаланги І пальця правої стопи.- 

лежача. Чеки на 4903 грн.. Без акту. 

На 

лікування операція 3000

6 Костенюк Марина Борисівна с. Крижанівка

43 роки. Виписка із стаціонару. ЖКХ. 

Флегмонозний калькульозний холецистит. 

Гіпертонічна хвороба Іст. СН0.24.12.2021 

операція: лапароскопічна холецистектомія.Чеків 

на 6603грн. Без акту.

На 

лікування операція 3000

7 Конопльов Валерій Миколайович с. Крижанівка

56 років. Виписка із стаціонару (Одрекс) від 

23.10.2021. Розповсюджений остеохондроз з 

ураженням пояснично- кресцового відділу хребта. 

Грижі дисків L3/L4, L4/L5 - зліва. Виражений 

больовий синдром. 22.10.2021 операція. 

Микродискєктомія  L3/L4, L4/L5 зліва.Довідка 

МСЕК від 18.01.2022 3 група до 25.01.2023. пенсія 

- 2073,37грн на місяць.Копії чеків - 31973грн. Без 

акту. (ліквідатор ЧАЕС)

На 

лікування операція 4000

8 Захарчук Василь Петрович с. Крижанівка

Після операції, проходить довгострокову 

реаблітацію. Д- облік. Чеки. Акт.

На 

лікування оперція 3000

9 Пушкач Анастасія Андріївна с. Ліски

на лікування дитини Пушкач Кирило Андрійовича 

23.09.2014р.н. (7 років).   Виписка із картки. 

Хронічний двобічнийгГострий середній отит. 

Лівобічна нейросенксорна приглухуватість. 

Пінердація аденоїдів. 02.12.2021 операція - 

аденоїдектомія. Чеків на 10403грн., без акту

На 

лікування

діти 

(операція 

ускладнен

ня після 

ковід) 3000

Матеріальна підтримка мешканцям Фонтанської сільської ради, які перебувають на довготривалому лікуванні, не 

пов'язаному з онкологічним захворюванням.                                                                                                                                     

Загальна сума згідно кошторису  витрат Програми "Милосердя в дії " 400 000грн.                                                                            

(середня сума надання допомоги  в минулому році  від  1 000 до 10 000грн.)



1 Угренюк Лілія Михайлівна с. Крижанівка

54 роки. Довідка  з Одеського обл. центру 

нефрології та діалізу  ООР. ХХН 5Д ст. (ГД з 

25.06.2021р.) Цукровий діабет 2 типу. Діабетична 

хвороба нирок 5ст. Нефросклероз. Нефрогенна 

артеріальна гіпертензія 2ст. Анемія змішаної 

етиології, середньої важкості.  Довідка МСЕК від 

06.09.2021 Інвалідність А група - безстроково.  

пенсія 1934 грн на місяцьЧеки на 8900грн. , без 

акту.

На 

лікування

цукровий 

діабет 2000

2 Столярик Ірина Володимирівна с. Олександрівка

Рішення суду про розірвання шлюбу від 

20.04.2021. Свідоцтво про народження Столярик 

А.І. 10.01.2018р.н.(4 роки), паспорт Кіріченко Д.В. 

27.10.2003р.н.(18 років), студент 3 курсу 

училища№3 НУ "ОЮА" Консультація педіатра 

від 29.12.2021. Гостра респіраторна вірусна 

інфекція. Г. рінофарингіт. Г. трахеіт  Без чеків. 

Акт Вавілова (складне фінансове становище. в  із -

за хвороби дітей не може працювати.ї)

На 

лікування

діти 

(вірусна 

інфекція) 2000

3 Іваненко Марина Анатолівна с. Фонтанка

35 років. Довідка з амбулаторії  Д- облік. 

Політравма (ДТП 17.12.2021). Виписка із 

стаціонару від 25.01.2022 Забій головного мозку. 

Закритий перлом зовнішньої кісточки правої 

гомілки зі зміщенням уламків Закритий перлом 

зовнішнього виростку правої/гомілкової кістки зі 

зміщенням уламків. Забій правого плечового 

суглоба. Закриті переломи ребер. Закритий 

перелом поперечного відростку зліва. 

Правосторонній гідроторакс. Вроджена 

глухота.12.01.2022 проведено оперативне 

втручання. Відкрита репозиція МОС перелому з 

пластиною та гвинтами. Чеків на 59900грн. без 

акту.

На 

лікування

 

Дорогова

ртісне 

лікування 

(операція) 10000

4 Баталова Лариса Анатоліївна с. Крижанівка

37 років.  Виписка з амбулаторії (стаціонарного 

)хворого від 20.01.2022 ГРВІ. Консультативні 

висновки  від 19.10.2021, 21.11.2021, 25.11.2021 

травма 18.10.2021- чоловік штовхнув падіння на 

бетонну поверхність  ушиб правого передпліччя, 

правої ягодичної обасті. Гостра посттравматична 

правого локтевого сустава. без чеків. Акт 

Шаповалова, Шаромета.

На 

лікування травма 3000

1 Бровченко Іван Миколайович с. Нова Дофінівка

74 роки. Проживає один. Сліпий чоловік. Інвалід 

ІІ групи. Пенсія 280 грн. Великі витрати на 

комунальні платежі (газ , світло) Також здійснено 

замін лічильників (газ-600грн, вода-750грн.). 

Окрім платежів потрібно купувати ліки та харчі.

Допомога 

особам, 

які 

знаходять

ся  в 

складних 

життєвих 

обставина сжо 1000

2 Баталова Лариса Анатоліївна с. Крижанівка

Важке фінансове становище. Відключено 

електроенергію з 12.01.2022 (за борги 3841,52грн.) 

в зв'язу з чим в домі відсутні опалення та гаряча 

вода.  Внаслідок чого заявниця та її мати 

захворіли  на ГРВІ виписки з амбулаторії від 

28.01.2022р. . 22.12.2021 Зник недієзатний 

(рішення суду) брат талон повідмлення №3207 

про зникненняз чергової частини., знаходить в 

розшуку. Мати також недієздатна (рішення суду). 

Акт обстеження Шаповалова, Шаромета.

Допомога 

особам, 

які 

знаходять

ся  в 

складних 

життєвих 

обставина

х сжо 2000

Матеріальна підтримка мешканцям Фонтанської сільської ради, які опинилися у скрутному становищі внаслідок 

непедбачених обставин за особистими заявами                                                                                                                                   

Загальна сума згідно кошторису  витрат Програми "Милосердя в дії " 150 000грн.                                                                            

(середня сума надання допомоги  в минулому році  від  1 000 до 10 000грн.)



1 Тарасова Олена Олександрівна с. Фонтанка

АКТ про пожежу. Від 25.01.2022. Пожежа в 

житловому будинку, та гаражі на площі 80кв.м. 

(фото). Документи на право власності спільна 

частка1/2 Тарасов Є.Б. (переселенець) та 1/2 

Тарасова О.О.. Мають двох неповнолітніх дітей. 

Житло не придатне до проживання. 

Надзвича

йні 

випадки пожар 20000

Матеріальна підтримка особам внаслідок руйнування житла (майна) або його пошкодження під час пожежі або 

стихійного лиха та інших надзвичайних випадках                                                                                                                              

Загальна сума згідно кошторису  витрат Програми "Милосердя в дії " 30 000грн.                                                                            



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про подовження терміну розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Назарян А.Р. від 30.11.2021 року про подовження 

терміну розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області, яка розташована на підставі рішення виконкому Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області від 22.11.2019р. №216 та паспорту 

прив’язки №14-07/021/19-Л від 02.12.2019р., який виданий відділом 

містобудування та архітектури Крижанівської сільської ради в Одеській області, 

керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 

21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до рішення 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 22.03.2021 

№101-VIII «Про вирішення питання щодо розміщення тимчасової споруди до 

моменту затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд, торгівельних 

майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території 

Фонтанської сільської ради», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ФОП Назаряну А.Р. термін розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності, на території сщ. Ліски Одеського 

району Одеської області, вул. Заболотного, буд. 5(схема розміщення у додатку 

№1), терміном на три місяця.  

2. Зобов’язати ФОП Назаряну А.Р звернутись до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області щодо оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди, 

для провадження підприємницької діяльності строком на три місяця. 

3. Зобов’язати ФОП Назаряну А.Р надати до відділу містобудування та 

архітектури усі необхідні текстові та графічні матеріали задля оформлення 



паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області. 

4. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області оформити 

паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності строком на три місяця.  

5.  Керуючись Рішенням Фонтанської сільської ради від 22.03.2021р. №101-VIII 

зобов’язати відділ містобудування та архітектури  виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області здійснити 

відповідні заходи з перевірки тимчасової споруди на відповідність вимогам 

ДБН, комплексним схемам, містобудівній документації, іншим вимогам 

чинного законодавства після затвердження Порядку розміщення тимчасової 

споруди, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької 

діяльності на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області. 

6. Зобов’язати ФОП Назаряну А.Р 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 

норм та правил в сфері благоустрою населених пунктів. 

7. Зобов’язати ФОП Назаряну А.Р заключити договір на вивезення твердих 

побутових відходів.  

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови Нефідова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Додаток 1 

До проекту рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

      від_________.№________________ 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про подовження терміну розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

10.12.2021 року про подовження терміну розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області, яка розташована на підставі рішення 

Крижанівської сільської ради від 26.09.2019р. №186 та паспорту прив’язки від 

16.10.2019р. №14-07/018/21-К виданий відділом містобудування та архітектури 

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 рішення 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 22.03.2021 

№101-VIII «Про вирішення питання щодо розміщення тимчасових споруд до 

моменту затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд, торгівельних 

майданчиків та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території 

Фонтанської сільської ради», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ТОВ «Форекстін» термін розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, на території села Крижанівка 

Одеського району Одеської області навпроти будівлі №50 (схема додається в 

додатку №1), терміном на три місяця. 

2. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» звернутись до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області щодо оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд, 

для провадження підприємницької діяльності. 

3. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» надати до відділу містобудування та архітектури 

усі необхідні текстові та графічні матеріали задля оформлення паспорту прив’язки 

групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

4. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області оформити паспорт 



прив’язки групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

строком на три місяця. 

5. Керуючись Рішенням Фонтанської сільської ради від 22.03.2021р. №101-VIIЗ 

зобов’язати відділ містобудування та архітектури здійснити відповідні заходи з 

перевірки групи тимчасових споруд на відповідність вимогам ДБН, комплексним 

схемам, містобудівній документації, іншим вимогам чинного законодавства після 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд, торгівельних майданчиків 

та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області. 

6. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» забезпечити належне утримання прилеглої до 

групи тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний 

стан тимчасових споруд, відповідного технологічного обладнання, що 

використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги 

норм та правил в сфері благоустрою населених пунктів. 

7. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» заключити договір майнового найму окремої 

індивідуально визначеної частини елементу благоустрою(покриття). 

8. Зобов’язати ТОВ «Форекстін»  заключити договір на вивезення твердих 

побутових відходів.  

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови 

Нефідова С.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 

до рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

від         р. №    

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про подовження терміну розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

10.12.2021 року про подовження терміну розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, яка розташована на підставі рішення 

Крижанівської сільської ради від 28.03.2017р. №66 та паспорту прив’язки від 

30.09.2019р. №14-07/015/21-К виданий відділом містобудування та архітектури 

Крижанівської сільської ради, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», відповідно до рішення Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області від 22.03.2021 №101-VIII «Про вирішення питання щодо 

розміщення тимчасових споруд до моменту затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради», виконавчий 

комітет Фонтанської сільської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ТОВ «Форекстін» термін розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності, на території села Крижанівка, 

Одеського району Одеської області Дніпропетровська дорога біля будівлі №141 

(схема додається в додатку №1), терміном на три місяця. 

2. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» звернутись до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області щодо оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди, для 

провадження підприємницької діяльності. 

3. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» надати до відділу містобудування та архітектури 

усі необхідні текстові та графічні матеріали задля оформлення паспорту прив’язки 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

4. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області оформити паспорт 



прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

строком на три місяця. 

5. Керуючись Рішенням Фонтанської сільської ради від 22.03.2021р. №101-VIIЗ 

зобов’язати відділ містобудування та архітектури здійснити відповідні заходи з 

перевірки групи тимчасових споруд на відповідність вимогам ДБН, комплексним 

схемам, містобудівній документації, іншим вимогам чинного законодавства після 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд, торгівельних майданчиків 

та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області. 

6. 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 норм 

та правил в сфері благоустрою населених пунктів. 

7. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» заключити договір майнового найму окремої 

індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття). 

8. Зобов’язати ТОВ «Форекстін»  заключити договір на вивезення твердих 

побутових відходів.  

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови 

Нефідова С.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 

до рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

від         р. №    

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про подовження терміну розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

10.12.2021 року про подовження терміну розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області, яка розташована на підставі рішення 

Крижанівської сільської ради від 28.03.2017р. №67 та паспорту прив’язки від 

30.09.2019р. №14-07/014/21-К виданий відділом містобудування та архітектури 

Крижанівської сільської ради, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», відповідно до рішення Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області від 22.03.2021 №101-VIII «Про вирішення питання щодо 

розміщення тимчасових споруд до моменту затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради», виконавчий 

комітет Фонтанської сільської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ТОВ «Форекстін» термін розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності, на території села Крижанівка, 

Одеського району Одеської області, вул. Генерала Бочарова навпроти будинку 

№44-А (схема додається в додатку №1), терміном на три місяця. 

2. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» звернутись до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області щодо оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди, для 

провадження підприємницької діяльності. 

3. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» надати до відділу містобудування та архітектури 

усі необхідні текстові та графічні матеріали задля оформлення паспорту прив’язки 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

4. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області оформити паспорт 



прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

строком на три місяця. 

5. Керуючись Рішенням Фонтанської сільської ради від 22.03.2021р. №101-VIIЗ 

зобов’язати відділ містобудування та архітектури здійснити відповідні заходи з 

перевірки групи тимчасових споруд на відповідність вимогам ДБН, комплексним 

схемам, містобудівній документації, іншим вимогам чинного законодавства після 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд, торгівельних майданчиків 

та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області. 

6. 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 норм 

та правил в сфері благоустрою населених пунктів. 

7. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» заключити договір майнового найму окремої 

індивідуально визначеної частини елементу благоустрою (покриття). 

8. Зобов’язати ТОВ «Форекстін»  заключити договір на вивезення твердих 

побутових відходів.  

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови 

Нефідова С.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 

до рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

від         р. №    

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про подовження терміну розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

10.12.2021 року про подовження терміну розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської 

ради Одеського району Одеської області, яка розташована на підставі рішення 

Фонтанської сільської ради від 29.06.2021р. №155 та паспорту прив’язки від 

12.07.2021р. №13-07/026/21-Ф виданий відділом містобудування та архітектури 

Фонтанської сільської ради, керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», відповідно до рішення Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області від 22.03.2021 №101-VIII «Про вирішення питання щодо 

розміщення тимчасових споруд до моменту затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради», виконавчий 

комітет Фонтанської сільської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ТОВ «Форекстін» термін розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, на території села Крижанівка 

Одеського району Одеської області (схема додається в додатку №1), терміном на 

три місяця. 

2. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» звернутись до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області щодо оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд, 

для провадження підприємницької діяльності. 

3. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» надати до відділу містобудування та архітектури 

усі необхідні текстові та графічні матеріали задля оформлення паспорту прив’язки 

групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

4. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області оформити паспорт 



прив’язки групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

строком на три місяця. 

5. Керуючись Рішенням Фонтанської сільської ради від 22.03.2021р. №101-VIIЗ 

зобов’язати відділ містобудування та архітектури здійснити відповідні заходи з 

перевірки групи тимчасових споруд на відповідність вимогам ДБН, комплексним 

схемам, містобудівній документації, іншим вимогам чинного законодавства після 

затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд, торгівельних майданчиків 

та засобів для здійснення підприємницької діяльності на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області. 

6. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» забезпечити належне утримання прилеглої до 

групи тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний 

стан тимчасових споруд, відповідного технологічного обладнання, що 

використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги 

норм та правил в сфері благоустрою населених пунктів. 

7. Зобов’язати ТОВ «Форекстін» заключити договір майнового найму окремої 

індивідуально визначеної частини елементу благоустрою(покриття). 

8. Зобов’язати ТОВ «Форекстін»  заключити договір на вивезення твердих 

побутових відходів.  

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови 

Нефідова С.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 

до рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

від         р. №    

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про подовження терміну дії договору майнового найму окремої визначеної 

частини елементу благоустрою (покриття) для розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Почапинського А.В. від 30.11.2021 року про 

подовження терміну дії договору майнового найму окремої визначеної частини 

елементу благоустрою (покриття) № 0079 від 01.08.2018р. для розміщення 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, яка розташована 

на підставі паспорту прив’язки №10/01-08-35 від 01.08.2018р., виданий відділом 

містобудування та архітектури Лиманської районної державної адміністрації 

Одеської області, керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», відповідно до рішення Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області від 22.03.2021 №101-VIII «Про вирішення питання щодо 

розміщення тимчасової споруди до моменту затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради», виконавчий 

комітет Фонтанської сільської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ФОП Почапинського А.В. дію договору майнового найму окремої 

визначеної частини елементу благоустрою (покриття) № 0079 від 01.08.2018р. 

для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області, терміном на три місяця.  

2. Зобов’язати ФОП Почапинського А.В звернутись до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області задля підготовки додаткової угоди щодо подовження 

договору майнового найму окремої визначеної частини елементу благоустрою 

(покриття) № 0079 від 01.08.2018р.  

3. Зобов’язати ФОП Почапинського А.В надати до відділу містобудування та 

архітектури усі необхідні текстові та графічні матеріали задля підготовки 



додаткової угоди щодо подовження договору майнового найму окремої 

визначеної частини елементу благоустрою (покриття). 

4. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області підготувати 

додаткову угоду щодо подовження договору майнового найму окремої 

визначеної частини елементу благоустрою (покриття) № 0079 від 01.08.2018р. 

строком на три місяця.  

5. Зобов’язати ФОП Почапинського А.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 норм та правил в сфері благоустрою населених пунктів. 

6. Зобов’язати ФОП Почапинського А.В заключити договір на вивезення твердих 

побутових відходів.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови Нефідова С.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

      Від    .№    

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про подовження терміну розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Меленчук О.М. від 17.12.2021 року про 

подовження терміну розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області, яка розташована на підставі рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області від 

08.10.2020р. №148 та паспорту прив’язки №14-07/059/20-К від 23.10.2020р., який 

виданий відділом містобудування та архітектури Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеській області, керуючись ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», відповідно до рішення Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області від 22.03.2021 №101-VIII «Про вирішення питання щодо 

розміщення тимчасової споруди до моменту затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради», виконавчий 

комітет Фонтанської сільської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ФОП Меленчук О.М. термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності, на території села Крижанівка 

Одеського району Одеської області, по вул. Миколаївська, (між вул. Рибача та 

Сонячна, навпроти будинку № 20Б), терміном на три місяця.  

2. Зобов’язати ФОП Меленчук О.М. звернутись до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області щодо оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових 

споруд, для провадження підприємницької діяльності строком на три місяця. 



3. Зобов’язати ФОП Меленчук О.М. надати до відділу містобудування та 

архітектури усі необхідні текстові та графічні матеріали задля оформлення 

паспорту прив’язки групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області. 

4. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області оформити 

паспорт прив’язки групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності строком на три місяця.  

5.  Керуючись Рішенням Фонтанської сільської ради від 22.03.2021р. №101-VIII 

зобов’язати відділ містобудування та архітектури  виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області здійснити 

відповідні заходи з перевірки групи тимчасових споруд на відповідність 

вимогам ДБН, комплексним схемам, містобудівній документації, іншим 

вимогам чинного законодавства після затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області. 

6. Зобов’язати ФОП Меленчук О.М. забезпечити належне утримання прилеглої 

до групи тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного технологічного 

обладнання, що використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо 

виконувати вимоги норм та правил в сфері благоустрою населених пунктів. 

7. Зобов’язати ФОП Меленчук О.М. заключити договір на вивезення твердих 

побутових відходів. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови Нефідова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 1 

До проекту рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

      Від_________.№________________ 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ  ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про подовження терміну дії договору майнового найму окремої визначеної 

частини елементу благоустрою (покриття) для розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності на території 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області 

 

 

Розглянувши заяву ФОП Драгомарецької Г.К. від 30.11.2021 року про 

подовження терміну дії договору майнового найму окремої визначеної частини 

елементу благоустрою (покриття) № 8 від 27.09.2013р. для розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності на території Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області, яка розташована на підставі 

паспорту прив’язки №Ф21/30-08-13/41 від 30.08.2019р., виданий відділом 

містобудування та архітектури Лиманської районної державної адміністрації 

Одеської області, керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», відповідно до рішення Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області від 22.03.2021 №101-VIII «Про вирішення питання щодо 

розміщення тимчасової споруди до моменту затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради», виконавчий 

комітет Фонтанської сільської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити ФОП Драгомарецької Г.К. дію договору майнового найму окремої 

визначеної частини елементу благоустрою (покриття) № 8 від 27.09.2013р. для 

розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності 

на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, 

терміном на три місяця.  

2. Зобов’язати ФОП Драгомарецької Г.К. звернутись до відділу містобудування 

та архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського 

району Одеської області задля підготовки додаткової угоди щодо подовження 

договору майнового найму окремої визначеної частини елементу благоустрою 

(покриття) № 8 від 27.09.2013р.  

3. Зобов’язати ФОП Драгомарецької Г.К. надати до відділу містобудування та 

архітектури усі необхідні текстові та графічні матеріали задля підготовки 



додаткової угоди щодо подовження договору майнового найму окремої 

визначеної частини елементу благоустрою (покриття). 

4. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області підготувати 

додаткову угоду щодо подовження договору майнового найму окремої 

визначеної частини елементу благоустрою (покриття) № 8 від 27.09.2013р. 

строком на три місяця.  

5. Зобов’язати ФОП Драгомарецької Г.К. 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 норм та правил в сфері благоустрою населених пунктів. 

6. Зобов’язати ФОП Драгомарецької Г.К. заключити договір на вивезення 

твердих побутових відходів.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови Нефідова С.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

      Від    .№    

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 
 

 

 
 



 
УКРАЇНА 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

 

 

Про подовження терміну розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

 

 

Розглянувши заяву АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 30.11.2021 року 

№Е.18.0.0.0./4-21130/10199 про подовження терміну розміщення тимчасової 

споруди для провадження підприємницької діяльності на території  Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області, яка розташована на підставі 

рішення Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області від 

26.09.2013р. №122 та паспорту прив’язки  від. 15.04.2013р. №21/15-04-14/31 

виданий відділом містобудування та архітектури Лиманської районної державної 

адміністрації, керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

відповідно до рішення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області від 22.03.2021 №101-VIII «Про вирішення питання щодо розміщення 

тимчасових споруд до моменту затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд, торгівельних майданчиків та засобів для здійснення підприємницької 

діяльності на території Фонтанської сільської ради», виконавчий комітет 

Фонтанської сільської ради,- 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подовжити АТ КБ «ПРИВАТБАНК» термін розміщення  тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності, на території села Фонтанка Одеського 

району Одеської області уздовж автодороги М-14км Одеса-Южний км+225 м 

(схема додається в додатку №1), терміном на три місяця. 

2. Зобов’язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» звернутись до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого органу Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області щодо оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди, для 

провадження підприємницької діяльності. 

3. Зобов’язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати до відділу містобудування та 

архітектури усі необхідні текстові та графічні матеріали задля оформлення 

паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької 

діяльності на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської 

області. 



4. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області оформити паспорт прив’язки 

тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності строком на три 

місяця.  

5.  Керуючись Рішенням Фонтанської сільської ради від 22.03.2021р. №101-VIII 

зобов’язати відділ містобудування та архітектури  виконавчого органу 

Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області здійснити 

відповідні заходи з перевірки тимчасової споруди на відповідність вимогам ДБН, 

комплексним схемам, містобудівній документації, іншим вимогам чинного 

законодавства після затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд, 

торгівельних майданчиків та засоби для здійснення підприємницької діяльності на 

території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області. 

6. Зобов’язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 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 норм 

та правил в сфері благоустрою населених пунктів. 

7. Зобов’язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК»  заключити договір майнового найму окремої 

індивідуально визначеної частини елементу благоустрою(покриття). 

8. Зобов’язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» заключити договір на вивезення твердих 

побутових відходів.  

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови 

Нефідова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 

до рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради 

Одеського району Одеської області 

      від  .  №  

 

 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ  ТИМЧАСОВОЇ СПОРУДИ 

 

 

 

 

 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

Автор: Черкасов С. 

 

 
Про надання дозволу на розміщення групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Фонтанської сільської ради Одеського району 

Одеської області 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «Будінто» Бурлака Л.Ф. про надання дозволу на 

розміщення групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності з зупинкою 

громадського транспорту на території села Крижанівка Одеського району Одеської області, вздовж 

автошляху Південна дорога, керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 

21.10.2011 № 244,  виконавчий комітет Фонтанської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл ТОВ «Будінто» на розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності з зупинкою громадського транспорту на території села 

Крижанівка Одеського району Одеської області, вздовж автошляху Південна дорога (схема 

розміщення додається).  

2. Зобов’язати ТОВ «Будінто» звернуться до відділу містобудування та архітектури 

виконавчого органу Фонтанської  сільської ради задля оформлення паспорту прив’язки групи 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності з зупинкою громадського 

транспорту. 

3. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської 

сільської ради за заявою ТОВ «Будінто» оформити паспорт прив’язки групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності з зупинкою громадського транспорту на території села 

Крижанівка Одеського району Одеської області строком на 1 рік. 

4. Зобов’язати ТОВ «Будінто» взаємодіяти з балансоутримувачем інженерних мереж та 

іншими компетентними органами, які передбачені законодавством під час розміщення та 

експлуатації тимчасових споруд.   

5. Зобов’язати ТОВ «Будінто» забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасових 

споруд території, підтримувати належний експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного 

технологічного обладнання, що використовується разом з тимчасовими спорудами. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Щирбу П.Є.. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради  

Одеського району Одеської області 

 від ____________________№ _____ 

 

 
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ НА ТЕРИТОРІЇ С. КРИЖАНІВКА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
 

 
 

 

 

 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проект рішення виконавчого комітету  

Фонтанської сільської ради VІII скликання 

Автор: Черкасов С. 

 

 
Про внесення змін до паспорту прив’язки групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності з зупинкою громадського транспорту на території села 

Крижанівка Одеського району Одеської області  

 

 

Розглянувши заяву Директора ТОВ «Будінто» Бурлака Л.Ф., у зв’язку зі зміною замовника 

існуючої групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності з зупинкою 

громадського транспорту на території села Крижанівка Одеського району Одеської області, 

керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України 21.10.2011 № 244,  виконавчий комітет 

Фонтанської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити зміну замовника існуючої групи тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності з зупинкою громадського транспорту на території села Крижанівка 

Одеського району Одеської області, а саме з ТОВ «Інградбуд» на ТОВ «Будінто». 

2. Зобов’язати відділ містобудування та архітектури виконавчого органу Фонтанської 

сільської ради за заявою ТОВ «Будінто» оформити паспорт прив’язки групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності з зупинкою громадського транспорту на території села 

Крижанівка Одеського району Одеської області строком на 1 рік з урахуванням зміни змовника 

існуючої групи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. 

3. Зобов’язати ТОВ «Будінто» взаємодіяти з балансоутримувачем інженерних мереж та 

іншими компетентними органами, які передбачені законодавством під час розміщення та 

експлуатації тимчасових споруд.   

4. Зобов’язати ТОВ «Будінто» забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасових 

споруд території, підтримувати належний експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного 

технологічного обладнання, що використовується разом з тимчасовими спорудами. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Щирбу П.Є.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток до рішення виконкому 

Фонтанської сільської ради  

Одеського району Одеської області 

 від ____________________№ _____ 

 

 
СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ДЛЯ ПРОВАДЖЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ НА ТЕРИТОРІЇ С. КРИЖАНІВКА  

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 
 

 


