
УКРАЇНА

ДОМАЖИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул.Широка,3 с.Домажир 81083 тел. 3-53-31, 3-53-17 факс (03259)3-53-31

E-mail :domazhyr(a>ukr.net

Повідомлення про оприлюднення проекту Детального плану території (ДН І ) га звіту
про стратегічну екологічну оцінку (CEO)

Домажирська сільська рада повідомляє про початок процедури розгляду та врахування 
пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної діяльності: «Детальний план території 
для впорядкування та об'єднання території підприємства ТзОВ «Агроль» в цілісний 
майновий комплекс під розширення виробничих потужностей підприємст ва по вирощуванню 
та переробці продукції птахівництва на території Домажирської сільської ради. Яворівського 
району. Львівської області

Метою розроблення ДІІТ є визначення можливості розташування цілісного майнового 
комплексу під розширення виробничих потужностей підприємства.

Склад ДПТ:
1. І Іояснювальна записка.
2. 1 раф ічні м ат е р і а: і и.
Зміст /(1II:
1. Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов:
2. Оцінка існуючої ситуації.
3. Розподіл території за функціональним використанням.
4. Основні принципи планувально-просторової організації території, розміщення га 

структура забудови.
5. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд.
6. Заходи, щодо поліпшення стану навколишнього середовища.
7. Заходи, щодо реалізації детального плану на етап від 3 років до 7 років.
8. Основні техніко-економічні показники детального плану території.
9. Містобудівні умови та обмеження.
Основні техніко-економічні показтіики:
1. Площа проектованої земельної ділянки господарського двору під птахівництво -  

9.4935 га:
2. Площа земельних ділянок твердого покриття (дороги, тротуари) 2.1693 га 

(22,85%);
3. Площа земельних ділянок озеленення -3 .9045 га (41.15%):
4. 1 Ілоща забудови — 3.4197 га (36%);
5. Площа ділянки, яка знаходиться в охоронній зоні ЛЕЇ І 0.5023 га (5,29%):
6. Площа ділянки, яка знаходиться в охоронній зоні газопроводу 0.4293 га (4.52%);
7. І Ілоща ділянки, яка знаходи гься в охоронній зоні водопроводу -  0.9937 га (10.46%). 
Замовник розроблення ДІ IT: Домажирська сільська рада.
Розробник Д ІIT ФОІІ І ризлкж І.В.
Розробник CEO ГзОВ «Еко Центр Проект».
Підстава для розроблення: Рішення Домажирської сільської ради від 25.07.2019р, 

№2261.



Орган, що прийматиме рішення про затвердження проекту -  Домажирська сільська
рада.

Ознайомитися з проектом і надати зауваження та пропозиції можна в приміщенні 
Домажирської сільської ради, за адресою: Львівська обл.. Яворівський р-н. с. Домажир. вул. 
Широка. 3.

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: спеціаліст Кохман Оксана 
Володимирівна.

Дата початку проведення громадського обговорення з дати публікації цього 
повідомлення.

Строк обговорення ЗО днів з дат и публікації цього повідомлення.
Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань:
25 березня 2020 року о 16:00 год в приміщенні Домажирської сільської ради за адресою: 

е. Домажир. вул. Широка. З, Яворівський р-н. Львівська обл.
Розпорядником інформації щодо стану довкілля та інформації пов'язаної зі здоров'ям 

населення, що стосується проекту є Яворівська районна державна адміністрація.
Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту : не передбачено.

В.о.сільського голови М айор Я.С.


