
Повідомлення про оприлюднення проекту детального плану території у районі вул. Рахівськр 
просп. Червоної Калини, залізничної колії у м. Львові 

та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад исЩо; 
змісту

Проект детального плану території у районі вул Рахівської, просп. Червоної Кали Ці, 
залізничної колії у м. Львові, розроблений на підставі ухвали Львівської міської ради від 29.12.2018 № 
1431 «Про розроблення детального плану території у районі вул. Рахівської, просп. Червоної Кали -и, 
залізничної колії» на замовлення управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування Львівської міської ради.

В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови терит<\$і\ 
орієнтовною площею 7,5 га.

Проект розроблений відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної, 
діяльності», ДБН 5.2.2-12:2019 “Планування і забудова території", ДСП-173 «Державні саніта рні 
правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В. 2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населеь цх| 
пунктів», ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Визначається ухвалою №5438 від 19.09.2019 року «Про внесення змін до ухвал міської ради 
26.05.2016 № 505 та від 14.07.2016 № 777».
Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури

Громадське обговорення починається з 06 березня 2020 року і триває по 06 квітня 2020 року.\

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадс 3«іІ 
слухання тощо)

Зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі, зазначеній у пункті ґ), у письмовсЩЦ 
та електронному вигляді.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
18 березня 2020 року відбудеться громадське слухання у приміщенні культурно-освітньс 

центру ім. О. Довженка, за адресою: просп. Червоної Калини, 81. Початок о 18:00 год.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитисг 
проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку 
екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосуєть 
документа державного планування

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської місь
ради.

Із проектом містобудівної документації (пояснювальною запискою, графічними матеріалам 
звітом про стратегічну екологічну оцінку) можна ознайомитись на веб-сайті ЛМР або до завершеь 
процедури проведення громадського обговорення у приміщенні Львівської міської ради за адреси 
м. Львів, пл. Ринок, 1, кабінет 539.

Екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, що стосуєть 
проекту детального плану території у  районі вул Рахівської, просп. Червоної Калини, залізничної кс . 
у м. Львові, знаходиться в департаменті охорони здоров’я та департаменті екології та природь 
ресурсів ЛОДА.
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та стро|к 
подання зауважень і пропозицій

Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування Львівської місь\<і
ради.

Зауваження та пропозиції до проекту детального плану території та звіту про стратеги 
екологічну оцінку можна подавати до 06 квітня 2020 року включно до управління архітектури . 
урбаністики департаменту містобудування Львівської міської ради через Центри надаї 
адміністративних послуг або на електронну скриньку: ади@ІУІУСІ(у.доу.иа

Відповідальною посадовою особою Львівської міської ради за організацію розгляду пропозиіі 
є М. Пастущук, начальник відділу урбаністики управління архітектури та урбаністі к 
департаменту містобудування Львівської міської ради. Телефон для довідок: (032) 2 975 786.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ і̂|и 
населення, що стосується документа державного планування

Департамент охорони здоров’я ЛОДА 
Департаменті екології та природних ресурсів ЛОДА.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державнс|ф 
планування

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.
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