
 

 

 

                                                      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 – проекту змін до детального плану території села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межах 

кварталів 15¹, 16¹, 17¹. 

Проектом змін до детального плану території передбачається  розміщення 

різноповерхових житлових будинків, торгово-виставкового центру, навчальних і 

адміністративних закладів, об’єктів громадського обслуговування, об’єктів 

придорожнього автомобільного сервісу. 

Проект змін до детального плану території розробляється:  

- з метою уточнення планувальної структури і функціонального 

призначення території, параметрів забудови і організації території; 

- можливості реалізації інвестиційних програм і проектів розвитку 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області;   

- формування принципів планувальної організації забудови; 

- визначення планувальних обмежень; 

- організації транспортного і пішохідного руху; 

- для забезпечення охорони, збереження і поліпшення стану 

навколишнього природного середовища; 

- комплексного благоустрою та озеленення. 

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 «АРХІТЕКТУРНО-

ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО "МЕГАПОЛІС", у складі архітектор – Кравченко Р.В. 

Сертифікат серія АА № 001062. 

   Підстави розроблення проекту містобудівної документації: Рішення 

Крижанівської сільської ради VII скликання від 14.02.2020 №1126-VII. 

Ознайомитись з текстовими та графічними матеріалами проекту 

містобудівної документації, в тому числі з пояснювальною запискою; звітом про 

стратегічну екологічну оцінку можливо в приміщенні Крижанівської сільської 

ради за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5 

або на офіційному сайті Крижанівської сільської ради: kryzhanivska-rada.gov.ua.  

Посадова особа замовника, відповідальна за забезпечення організації 

розгляду пропозицій – Крижанівський сільський голова Крупиця Н.Г. 

Пропозиції  (зауваження) до проекту містобудівної документації можуть 

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

Письмові пропозиції подаються за адресою: Одеська обл., Лиманський р-

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

05384560@mail.gov.ua. 

mailto:05384560@mail.gov.ua


Усні пропозиції подаються безпосередньо під час громадських слухань із 

внесенням їх до протоколу громадських слухань. 

Строк подання пропозицій: з 04.05.2020 року протягом 30 днів включно 

(до 04.06.2020 року). Строк завершення розгляду пропозицій: 05.06.2020 року.  

Громадські слухання будуть проведені у формі презентації проекту 

містобудівної документації із звітом про стратегічну екологічну оцінку. 

Презентація відбудеться 27.05.2020 року, початок о 10.30 в приміщенні 

Крижанівської сільської ради за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. 

Крижанівка, вул. Ветеранів, 5. 


