
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення детального плану території 

для реконструкції, будівництва та обслуговування нежитлових будівель, які 
знаходяться на території Новострілищанської селищної ради Львівської області 

Жидачівського району, с. Репехів, вул. Квітнева, 1а (за межами населеного пункту)
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування:
Детальний план території для реконструкції, будівництва та обслуговування 

нежитлових будівель, які знаходяться на території Новострілищанської селищної ради 
Львівської області Жидачівського району, с. Репехів, вул. Квітнева, 1а (за межами 
населеного пункту).
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Жидачівська районна державна адміністрація 
Процедура громадського обговорення:

дата початку та строки здійснення процедури:
відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 

громадське обговорення детального плану території для реконструкції, будівництва та 
обслуговування нежитлових будівель, які знаходяться на території Новострілищанської 
селищної ради Львівської області Жидачівського району, с. Репехів, вул. Квітнева, 1а (за 
межами населеного пункту) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня їх 
оприлюднення, а саме 12.10.2020 року на вебсайті Жидачівської районної державної 
адміністрації (http://www.zhvdachiv-rda. sov. иа/). в рубриці «відділ містобудування та 
архітектури». Термін процедури громадського обговорення -  ЗО днів від дати початку, 
тобто триватиме до 11.11.2020року.
- способи участі громадськості:
надання письмових зауважень і пропозицій на адресу: 81700, Львівська обл., м. Жидачів, 
вул.Шашкевича, 2, Жидачівська районна державна адміністрація, відділ містобудування та 
архітектури, e-mail: arh_zhydachiv@ukr.net до 11.11.2020 року
- орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися 
з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну 
оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, 
що стосується документа державного планування та орган, до якого подаються 
зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій:
81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, Жидачівська районна державна 
адміністрація, відділ містобудування та архітектури, e-mail: arh_zhydachiv@ukr.net 
Відповідальна особа Людкевич Л.В. 
тел. (03239) 3-19-57 тел./факс: (03239) 31-708
- місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов'язаної зі здоров'ям 
населення, що стосується документа державного планування:
Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації 
https://deplv. sov. ua/resionalna-dopovid-pro-stan-nvs/ та Жидачівська районна державна
адміністрація, 81700, вул. Шашкевича 2, м.Жидачів Львівської області.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного 
планування відсутня.
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