
Повідомлення про оприлюднення  

документу державного планування –внесення змін до детального плану 

території селища Ліски Крижаніської сільської ради Лиманського району  

Одеської області в частині кварталу 41, на земельній ділянці з кадастровим 

номером 5122783200:01:002:0941  

 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

повідомляє, що в соціальної мережі на офіційній сторінці Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області (http://www.kryzhanivska-rada.gov.ua/) 

оприлюднений Проект внесення змін в детальний план території селища Ліски 

Крижаніської сільської ради Лиманського району  Одеської області в частині 

кварталу 41, на земельній ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:0941  

та Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту внесення змін в детальний план   

селища Ліски Крижаніської сільської ради Лиманського району  Одеської області в 

частині кварталу 41, на земельній ділянці з кадастровим номером 

5122783200:01:002:0941  та Звіт про стратегічну екологічну оцінку проекту 

внесення змін в детальний план 

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та 

стислий виклад його змісту:  Проект внесення змін в детальний план території 

селища Ліски Крижаніської сільської ради Лиманського району  Одеської області в 

частині кварталу 41, на земельній ділянці з кадастровим номером 

5122783200:01:002:0941 

Реалізація планувальних рішень детального плану території запланована в 

одну чергу до 5 років.  

В містобудівній документації опрацьовано планувальне рішення використання 

та забудови території площею 0,0925 га. Документ розроблений у відповідності до 

вимог чинного законодавства України. В межах розроблення містобудівної 

документації передбачене:  

- розміщення будівелі травмпункту з вбудованим аптечним пунктом та 

приміщеннями соціального призначення; 

- Навпроти головного фасаду, вздовж вул. Заболотного, передбачена 

автостоянка на 10 машиномісць, 5 з яких передбачаються для людей з обмеженими 

можливостями; 

- у східній частині розміщується спортивний майданчик та апартамент-

готель на 24 місця з рестораном на 70 місць; 

- у місцях перетину проїзджої частини з тротуаром влаштовуються пандуси 

для маломобільних груп населення; 

- до головного входу та пандусу передбачена доріжка, яка суміщається з 

відмосткою та має ширину 2.00 метри;   

Проектована ділянка розташована поза меж територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, не є землями зарезервованими до подальшого 

заповідання та особливо цінного призначення тощо. 

З метою задоволення санітарно-побутових потреб мешканців та 

обслуговуючого персоналу передбачене наступне інженерне забезпечення: 

водопостачання за рахунок існуючих інженерних мереж водопроводу, які проходять 

на півдні від проектованої ділянки водовідведення до існуючих мереж; 



водовідведення дощових стоків передбачено організованим стоком; 

електропостачання за рахунок існуючих мереж. 

Планувальними рішеннями передбачено комплексний благоустрій території.  

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 

планування: Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області. 

3) Процедура громадського обговорення: 

строки: з 08 квітня 2019 року протягом 30 днів включно; 

спосіб участі громадськості: надання письмових зауважень і пропозицій; 

орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна 

ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну 

екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі 

здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області за адресою: 

67562, Україна,  Одеська  область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 

Ветеранів, 5 або  на офіційному сайті(http://www.kryzhanivska-rada.gov.ua/); 

 орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та 

електронна адреси: Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 

області, адреса: 67562, Україна,  Одеська  область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, вул. Ветеранів, 5 або  в електронній формі на адресу: е-mail: 

ksr.Ir@ukr.net; 

 строки подання зауважень і пропозицій: з 08 квітня 2019 року протягом 30 

днів включно; 

місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі 

здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: 67562, 

Україна,  Одеська  область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5 

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 

документа державного планування: реалізація планувальних рішень не передбачає 

транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.  


