
 

Повідомлення 

про початок процедури громадського обговорення (процедури розгляду 

та  врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної 

документації) 

 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 
повідомляє про початок процедури громадського обговорення (процедури 

розгляду та врахування пропозицій  громадськості) проекту містобудівної 

документації – внесення змін до детального плану території селища Ліски 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в частині 

кварталу 4¹ на земельній ділянці з кадастровим номером 

5122783200:01:002:0941. 

Планувальним рішенням передбачається коригування раніше прийнятих 
планувальних рішень в житловому кварталі 4¹ селища Ліски Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області, що обмежений житловою 

забудовою, вулицями та автодорогою, в частині доповнення них об'єктом 
медично-санітарного обслуговування – будівлею травмпункту, призначеної для 

надання медичної допомоги населенню с.Ліски та с.Крижанівка. 

Інженерне забезпечення об'єкту передбачене за рахунок централізованих 

мереж. 
Документ розроблений у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

Замовник проекту містобудівної документації: Виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.  

Розробник проекту містобудівної документації: ТОВ «Містобудівельник», у 

складі архітектор – Багріна К.М. Сертифікат серія АА № 003314. 

Підстави розроблення проекту містобудівної документації: рішення 
Крижанівської сільської ради від 15.02.2019 №886-VII.  

Ознайомитись з текстовими та графічними матеріалами проекту внесення 

змін до детального плану території, в тому числі з пояснювальною запискою; 
звітом про стратегічну екологічну оцінку можливо в приміщенні Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області за адресою: 67562, Україна,  

Одеська  область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул. Ветеранів, буд. 5 або на 

офіційному сайті сільської ради: kryzhanivska-rada.gov.ua 
Додатково матеріали проекту внесення змін до детального плану території  

розміщено в приміщенні Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області за адресою: 67562, Україна,  Одеська  область,  Лиманський 
район, с.Крижанівка, вул. Ветеранів, буд. 5.  

Посадова особа замовника, відповідальна за забезпечення організації 

розгляду пропозицій - начальник відділу містобудування та архітектури  

Крижанівської сільської ради Каплінський В.Ю. 
Пропозиції  (зауваження) до проекту містобудівної документації можуть 

подаватися в письмовій та/або усній формі під час громадських слухань.  



Письмові пропозиції подаються за адресою: 67562, Україна,  Одеська  

область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул. Ветеранів, буд. 5 або в 

електронній формі на адресу: е-mail: kryzhanivska-rada.gov.ua 
Усні пропозиції подаються безпосередньо під час громадських слухань із 

внесенням їх до протоколу громадських слухань. 

Строк подання пропозицій: з 08.04.2019 року протягом 30 днів включно (до 

07.05.2019 року). Строк завершення розгляду пропозицій: 08.05.2019 року.  
Громадські слухання будуть проведені у формі презентації проекту 

містобудівної документації із звітом про стратегічну екологічну оцінку. 

Презентація відбудеться 24.04.2019 року, початок о 12.00 годині в 
приміщенні Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

за адресою: 67562, Україна,  Одеська  область, Лиманський район, с.Крижанівка, 

вул. Ветеранів, буд. 5  

 
 


