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Редакції Радивилівської районної газети 
«Сурми Радзивілів» 

м. Радивилів, Рівненської обл.

Виконавчий комітет Бродівської міської ради просить в черговому номері газети «Сурми 
Радзивілів» розмістити оголошення такого змісту:

Виконавчий комітет Бродівської міської ради Львівської області відповідно до частини З 
ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету 
Міністрів України за № 555 від 25.05.2011 року «Про затвердження порядку проведення 
громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів 
містобудівної документації на місцевому рівні», Закону України «Про стратегічну екологічну 
оцінку» від 12.10.2018 року оголошує про початок проведення громадських слухань розділу 
Генерального плану м. Броди «Звіт про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану м. 
Броди Львівської області» з метою врахування громадських пропозицій:

- метою стратегічної екологічної оцінки генерального плану м. Броди Львівської області є 
необхідність оцінювання наслідків виконання документів державного планування, сприяння 
сталому розвитку шляхом забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки 
життєдіяльності та охорони здоров’я населення, а також в інтегруванні екологічних вимог під 
час розроблення та затвердження документів державного планування;

- розробник «Звіту про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану м. Броди 
Львівської області» - ТзОВ «Центр проект ЛТД» м. Львів, вул. П. Беренди,3/4;

- місце оприлюднення містобудівної документації -  сесійна зала Бродівської міської ради, 
офіційний веб-сайт Бродівської міської ради;

- строки ознайомлення з містобудівною документацією -  з 24 серпня по 07 вересня 2020 
року;

- строки,місце прийому та реєстрації письмових пропозицій громадян -  до 07.09.2020 
року, приймальня Бродівської міської ради;

- дата проведення громадських слухань -  09 вересня 2020 року о 14.00 год.(сесійна зала 
Бродівської міської ради);

- дата оприлюднення результатів громадських слухань -  21.09.2020 року
Відповідальні особи органу місцевого самоврядування: - перший заступник міського

голови Р. Сподарик, міський архітектор Д. Лящук ( тел. 4-40-35).

Міський голова Анатолій Белей
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Редакції Бродівської районної газети 
«Г олос відродження»

Виконавчий комітет Бродівської міської ради просить в черговому номері газети «Голос 
відродження» розмістити оголошення такого змісту:

Виконавчий комітет Бродівської міської ради відповідно до частини 3 ст. 21 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України 
за № 555 від 25.05.2011 року «Про затвердження порядку проведення громадських слухань, 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної 
документації на місцевому рівні», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 
12.10.2018 року оголошує про початок проведення громадських слухань розділу 
Генерального плану м. Броди «Звіт про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану м. 
Броди Львівської області» з метою врахування громадських пропозицій:

- метою стратегічної екологічної оцінки генерального плану м. Броди Львівської області є 
необхідність оцінювання наслідків виконання документів державного планування, сприяння 
сталому розвитку шляхом забезпечення охорони навколишнього середовища, безпеки 
життєдіяльності та охорони здоров’я населення, а також в інтегруванні екологічних вимог під 
час розроблення та затвердження документів державного планування;

- розробник «Звіту про стратегічну екологічну оцінку Генерального плану м. Броди 
Львівської області» - ТзОВ «Центр проект ЛТД» м. Львів, вул. П. Беренди,3/4;

- місце оприлюднення містобудівної документації -  сесійна зала Бродівської міської ради, 
офіційний веб-сайт Бродівської міської ради;

- строки ознайомлення з містобудівною документацією -  з 24 серпня по 07 вересня 2020 
року;

- строки,місце прийому та реєстрації письмових пропозицій громадян -  до 07.09.2020 
року, приймальня Бродівської міської ради;

- дата проведення громадських слухань -  09 вересня 2020 року о 14.00 год.(сесійна зала 
Бродівської міської ради);

- дата оприлюднення результатів громадських слухань -  21.09.2020 року
Відповідальні особи органу місцевого самоврядування: - перший заступник міського

голови Р, Сподарик, міський архітектор Д. Лящук ( тел. 4-40-35).

Міський голова Анатолій Белей

Вик. Д.Лящук 
т.4-21-14
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Т/с «Підступні покоїв- 
и»
Зона ночі 

І Н Т Е Р

Р |# ВУКРАЇН І 
,4.45 Святі та грішні

ГОПвККИ* SAHAS НААІКЙ

І «Слово Предстояте-
Ня»
;Х/ф «Благі наміри»
; «Шість соток» 
і «Готуємо разом. До- 
Машня кухня»
0 «Корисна програма» 
0 Х/ф «Полин - трава 
гірка»
5. 5.05 Х/ф «Справа 
5ула у Пенькові»
5 Х/ф «Весна на Заріч
ній вулиці»
5, 20.30 Т/с «Таїсія»
0, 2.30 «Подробиці»
5 «Ювілейний вечір Ва- 
перія Леонтьєва «Кра- 
ций назавжди»
Х/ф «Малахольна» 
«Щоденник вагітної» 
«Мультфільм»

«Життя відомих лю
дей»

.00 «Сніданок. Вихідний» 

.00 Лотерея «Лото-заба- 
ва»

.25,2.25 «Світ навиворіт» 
4.Q0 Х/ф «Гладіатор» 
7.10 Бойовик «Леон - кі- 

лер»
19.30, 5.00 ТСН «ТСН-тиж- 

Ьень»
ЗО «Танці з зірками 
2020»

!.0d Концерт «СВІТСЬКЕ 
ЖИТТЯ. 15 РОКІВ»

Скарб нації 
Еврика!
Факти
7.20 Секретний фронт 
, 8.20 Громадянська 
зборона
, 13.00 Т/с «Таємні 
івері»
5 Факти. День
) Х/ф «День Незалеж-
юсті»
) Х/ф «День Незалеж- 
юсті: Відродження»
5 Факти. Вечір 
З Х/ф «Цар скорпіо- 
іів-2: Сходження вої- 
іа»
5 Х/ф «Цар скорпіо- 
іів-3: Книга мертвих»
З Х/ф «Цар скорпіо- 
ів-4: У пошуках вла-
,и»
</ф «Цар скорпіонів-5: 
нига Душ»
Г/с «Таємниці та брех- 
я»

і  УКРАЇНА 11
15.00,19.00 Сьогодні 
3.15 Реальна містика
15.20 Т/с «На твоєму

, 21.00 Т/с «Встигнути 
иправити»
Головна тема 
, 2.15 Т/с «Незабута» 
Гелемагазин

І З
10.50 Т/с «У кожного 
зій обман»
«Неймовірна правда 
зо зірки»
І, 22.35 «Звана ве- 
зря»
«МастерШеф -10» 
Х/ф «Неділі у Тіф- 
ані»___

Неділя 
ЗО серпня

ДЕЧ новийЧИ/ канал
7.15 Kids' Time

! м/ф
‘ 1.50Варьяти 
З Х/Ф «Дракон Піта» 

|0 М/ф «Викрадена 
принцеса»
З Х/ф «Персі Джексон 
та викрадач блискавок»

17.00 Х/ф «Персі Джексон і 
Море чудовиськ»

19.00 Х/ф «Учень чаклуна»
21.00 Х/ф «Валеріан і місто 
j Тисячі планет»
23.50 Х/ф «Євротур»
2.50 Зона ночі

ІНТЕР
ГОЯС*КИЙ КАНАЛ КРАЇНИ

6.50 «Добре здоров’я»
8.00 «Удачньїй проект» 
9.00: «Готуємо разом»
10.00 «Інше життя»
12.00, 3.25 Х/ф «Кохання

з першого погляду в 
Індії»

14.00 Х/ф «Кохання з пер
шого погляду на Бо- 
ра-Бора»

16.00 Х/ф «Кохання в Ла
пландії»

18.00 Х/ф «Безсмертя»
20.00 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Фабрика мрій» 
23.10 Х/ф «Весна на Заріч

ній вулиці»
1 .05 «Вещдок»
4.55 «Телемагазин»

ПЕРШИМ

5.00 Скарб нації 
5.10 Еврика!
5.15 Факти
5.40,9.30 Секретний фронт 
6.35, 8.30 Анти-зомбі 
7.30, 10.25 Громадянська 

оборона
11.20.13.00 Т/с «Відділ 44»

І
2.45 Факти. День 
4.30 Х/ф «Цар скорпіо- 

Нів-2: Сходження вої-. 
на»

6,35 Х/ф «Цар скорпіо- 
нів-3: Книга мертвих» 

8.45 Факти. Вечір 
0.55 Х/ф «Пробудження» 
3.05 Х/ф «Місія «Сереніті» 
.30 Х/ф «Вигнанець»

ІІУ К Р А ІН А Ц
і.50 Сьогодні
І Реальна містика
О А П  .У /гК  //Міг» 17пиго.

ОГОЛОШЕННЯ. РЕКЛАМА
ПІДКАМІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

доводить до відома, що рішенням за № 296 від 22 трав
ня 2020 року XXX чергової сесії VII скликання затверджено 
нормативну грошову оцінку земель, розташованих у межах 
населених пунктів з базовою вартістю одного квадратного 
метра таких сіл:

• смт Підкамінь - 175,4 грн/м2,
• с. Паньківці -  105 грн/м2,
• с. Яблунівка -  128,74 грн/м2,
• с. Стрехалюки -133,1 грн/м2.
Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель насе

лених пунктів з 1 січня 2021 року.
ВІДБУДУТЬСЯ ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ

Виконавчий комітет Бродівської міської ради Львівської 
області відповідно до частини 3 ст. 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабі
нету Міністрів України за № 555 від 25 травня 2011 року 
«Про затвердження порядку проведення громадських слу
хань, щодо врахування громадських інтересів під час роз
роблення проектів містобудівної документації на місцевому 
рівні», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 
від 12 жовтня 2018 року оголошує про початок проведення 
громадських слухань розділу Генерального плану м. Бро
ди «Звіт про стратегічну екологічну оцінку Генерального 
плану м. Броди Львівської області» з метою врахування 
громадських пропозицій:

-  метою стратегічної екологічної оцінки генерального 
плану м. Броди Львівської області є необхідність оціню
вання наслідків виконання документів державного плану
вання, сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення 
охорони навколишнього середовища, безпеки життєдіяль
ності та охорони здоров’я населення, а також в інтегруван
ня екологічних вимог під час розроблення та затвердження 
документів державного планування:

-  розробник «Звіту про стратегічну екологічну оцінку 
Генерального плану м. Броди Львівської області»: ТзОВ 
«Центр проект ЛТД» м. Львів, вул, П. Беренди,3/4;

-  місце оприлюднення містобудівної документації: се
сійна зала Бродівської міської ради, офіційний веб-сайт 
Бродівської міської ради;

-  строки ознайомлення з містобудівною документацією: 
з 24 серпня по 7 вересня 2020 року;

-  строки, місце прийому та реєстрації письмових про
позицій громадян: до 7 вересня 2020 року (приймальня 
Бродівської міської ради);

-  дата проведення громадських слухань: 9 вересня 
2020 року о 14 год.(сесійна зала Бродівської міської ради);

-дата оприлюднення результатів громадських слухань: 
21 вересня 2020 року.

Відповідальні особи органу місцевого самоврядування: 
перший заступник міського голови Р. Сподарик, міський 
архітектор Д. Лящук (тел. 4-40-35).

***
28 серпня, о 10 годині, у приміщенні Смільнівської сіль

ської ради Бродівського району Львівської області відбу
дуться громадські слухання з питання обговорення де
тального плану території кварталу забудови у с.Смільне 
Смільнівської сільської ради Бродівського району Львів
ської області.

Замовник -  Смільнівська сільська рада Бродівського 
району Львівської області.

Розробник -  ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем».
Подання пропозицій щодо проекту слід оформляти від

повідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.05.2011 р. за № 555.

Пропозиції і зауваження, що надійшли після встанов
леного терміну, не розглядаються.

МАЙСТЕР З КОПАННЯ КРИНИЦЬ 
ПРОПОНУЄ ПОСЛУГИ

Замір і пошук води, реставрація старої криниці, копання 
нової, каналізаційні роботи. Тел. 0950735455.

УТОЧНЕННЯ
В оголошенні про скликання 27 серпня 2020 року XLI 

чергової сесії Бродівської районної ради замість e-mail: 
info@brody-rada.gov.ua слід читати на сайті Бродівської 
районної'ради https://brody-rada.gov.ua -

ВИНАЙМУ
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акя.: (067) 657-45.16

h Itpj/dulmo.mi. edit, гш
кер:/МиЩгеі)ІІ.т.еЛі.т.

об'єднаної Радивилівської громади:
Ковальчук Людмила Василівна -  ■

28.06.1937 р.н. (м.Радивилів);
Чучман Олександр Павлович -

18.03.1953 р.н. (м.Радивилів);
Козак Галина Іванівна -

27.09.1953 р.н. (м. Радивилів); 
Хороновська Любов Семенівна ~

22.02.1949 р.н. (м.Радивилів); 
Гелета Марія Іванівна -

16.07.1947р.н. (м.Радивилів)■ -і.-:--

рідним т а  близьким покійних

М АГАЗИ Н

РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ
вул. 0-Невського,43 І Ж пожежною частиною)

ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ 
ТОВАРІВ т» організації

І ціна -  за домовленістю (недорого).' . ч І
Контактні телефони: 1

0679932 293 (Юра}, 096 42 90 245 (Зоя Михайлівна), J

► Продасться трактор МТЗ-80, Ідеальний робочий стан, в 
комплекті є прес («Джон-Дір»), 3-корпусний плуг, культи
ватор з боронами, причіп. Ціна -  договірна. Звертатися за 
тел. 066 756 8916,0979794  695.
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Щодо літа, то у найближчі роки літні сезони будуть теплими 
або навіть спекотнйми.

Цікаво, зазначив Кульбіда, що найбільше підвищення 
температури відбувається у північних регіонах України -  
там воно сягає катастрофічних показників. У напрямку на 
південь -  поступово нормалізується. Проте, на відміну від, 
наприклад, Балкан, ситуація в Україні все одно яскраво ви
ражена і це не може не турбувати кліматологів.
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БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ного планування, сприяння сталому розвитку ціляхом 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ забезпечення охорони навколишнього середовища,

ля. Ринок 20, м. Броди, Львівська область, 80600, безпеки життєдіяльності та охорони здоров'я населен- 
тел. (03266) 4-40-35, тел/факс (03266) 4-40-35, ня, а також в інтегруванні екологічних вимог під час 

www.mrbrody.nete-mail: mrbrody@ukr.net розроблення та затвердження документів державного
Код ЄДРПОУ 04055989 планування;

ліськоїоади просить - розробник «Звіту про стратегічну екологічну
і»розмісти- оцінкуГенеральногопланум.БродиЛьвівськоїобласті» 

ти оголошення такого змісту: - ТзОВ «Центр проект ЛТД» м. Львів, вул. П. Беренди,3/4;
Виконавчий комітет Бродівської міської ради Львів- - місце оприлюднення містобудівної документа

р н о ї області відповідно до частини 3 ст. 21 Закону ції -  сесійна зала Бродівської міської ради, офіційний 
України «Про регулювання містобудівної діяльності», веб-сайт Бродівської міської ради;
Постанови Кабінету Міністрів України за № 555 від -строки ознайомлення з містобудівною докумен-
25.05.2011 року «Про затвердження порядку про- тацією -  з 24 серпня по 07 вересня 2020 року; 
ведення громадських слухань, щодо врахування ‘ - строки,місце прийому та реєстрації письмових 
громадських інтересів під час розроблення проектів пропозицій громадян -д о 07.09.2020 року, приймальня 
містобудівної документації на місцевому рівні», Зако- Бродівської міської ради;
ну України «Про стратегічну екологічну оцінку» від -дата проведення громадських слухань -  09 ве- 
12.10.2018 року оголошує про початок проведення ресня 2020 року о 14.00 год.(сесійна зала 
громадських слухань розділу Генерального плану м. Бродівської міської ради);
Броди «Звіт про стратегічну, екологічну оцінку Гене- - дата оприлюднення результатів громадських 
рального плану м. Броди Львівської області» з метою слухань-21.09.2020 року 
врахування громадських пропозицій: 

і  метою стратегічної екологічної оцінки генераль- ня: 
ного плану м. броди Львівської області є необхідність міський 
оцінювання наслідків виконання документів держав- Міський голова Анатолій Белей

: Свідоцтво про 
реєстрацію 
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