
  

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 села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, в частині 

земельної ділянки в межах кварталу 47¹, обмеженої вулицями Гонтаренко, 

Приморська, Проектуємий бульвар і Чорним морем. 

Планувальним рішенням передбачається розміщення об'єктів архітектури – 

об'єктів житлової та громадської забудови, часткова зміна планувальної 

структури території, удосконалення архітектурно-композиційного рішення, 

зміна функціонального призначення частини території, уточнення всіх 

планувальних обмежень використання території. 

Документ розроблений у відповідності до вимог чинного законодавства 

України. 

В межах розробки проекту внесення змін до детального плану території 

передбачається збереження в західній частині існуючого готелю на 90 місць, 

житлових будинків і трансформаторної; розміщення готелю на 197 місць, готелю 

на 24 місця з рестораном, соляріїв, підземного паркінгу на 30 машино/місць, 

відкритої стоянки, організація спортивного майданчику; впорядкування пляжної 

зони; провадження протизсувних та берегоукріплювальних заходів; 

комплексний благоустрій та озеленення території. 

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 06.11.2018 №805-VII; від 20.11.2018 №809-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 

районної 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 об 11.00 годині в 

приміщенні Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

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

вул. Ветеранів, буд. 5  

 

 


