
 

     Виконавчий комітет Сокільницької сільської ради повідомляє про 

оприлюднення проєкту “Детальний план території для будівництва об’єкту 

придорожнього сервісу в межах вул. Зубрівська (Західний обхід м. Львова) в с. 

Сокільники Львівського району Львівської області” та Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку. 

    З 26 жовтня 2022 року по 26 листопада 2022 року  триватиме процедура 

розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо врахування громадських 

інтересів під час розроблення містобудівної документації “Детальний план 

території для будівництва об’єкту придорожнього сервісу в межах вул. Зубрівська 

(Західний обхід м. Львова) в с. Сокільники Львівського району Львівської області” 

та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. 

              Підстава розроблення – рішення Сокільницької сільської ради №271 від 24 

вересня 2021 року. 

             Замовником детального плану території є: виконавчий комітет 

Сокільницької сільської ради.  

             Розробником проєкту є: ФОП Лаврін Ярослав Володимирович. 

    Мета і завдання містобудівної документації: аналіз параметрів існуючої 

забудови та можливість використання території для розміщення об’єктів 

придорожнього сервісу. 

              Орган, що прийматиме рішення про затвердження проєкту “Детального 

плану території для будівництва об’єкту придорожнього сервісу в межах вул. 

Зубрівська (Західний обхід м. Львова) в с. Сокільники Львівського району 

Львівської області” та Звіту про стратегічну екологічну оцінку – Сокільницька 

сільська рада. 

             Проведення транскордонних консультацій щодо “Детального плану 

території для будівництва об’єкту придорожнього сервісу в межах вул. Зубрівська 

(Західний обхід м. Львова) в с. Сокільники Львівського району Львівської області” 

та Звіту про стратегічну екологічну оцінку – не потребує. 

            Із проєктом містобудівної документації та Звітом про стратегічну 

екологічну оцінку можна ознайомитись в приміщенні відділу архітектури та 

містобудування Сокільницьої сільської ради, що знаходиться за адресою: 81130, 

вул. Січових Стрільців ,1 в с. Сокільники з 26 жовтня 2022 року по 26 листопада 

2022 року у пн-пт з 10-00 по 16-00. Відповідальним за організацію розгляду та 

врахування пропозицій є виконавчий комітет  Сокільницьої сільської ради.  

           Телефон для довідок: (032)227-06-45, ел. пошта: 

arkhitektsokilnyky@gmail.com. 

      Громадські слухання щодо “Детального плану території для будівництва 

об’єкту придорожнього сервісу в межах вул. Зубрівська (Західний обхід м. Львова) 

в с. Сокільники Львівського району Львівської області” та Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку відбудуться у форматі презентації за адресою: вул. Січових 

Стрільців, 1, с. Сокільники, про дату та час проведення громадських слухань буде 

повідомлено на офіційному веб-сайті Сокільницької сільської ради sokilnyky-

rada.gov.ua. 

               Зауваження та пропозиції громадськості до згаданої містобудівної 

документації та Звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються згідно п.п.6-1 

п.6 , п.9 Постанови Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011 року до 26 
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листопада 2022 року до Центру надання адміністративних послуг Сокільницької 

сільської ради. Пропозиції та зауваження громадськості мають бути обґрунтовані, а 

також містити посилання на положення відповідних законодавчих та інших 

нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил. 

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються. 

         Додаток: графічний матеріал “Детального плану території для будівництва 

об’єкту придорожнього сервісу в межах вул. Зубрівська (Західний обхід м. Львова) 

в с. Сокільники Львівського району Львівської області”. 


