ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту детального плану території для обслуговування
артезіанських свердловин №1 та № 2 водозабору «Хоросно» на території Семенівської
сільської ради за межами населеного пункту та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий викл ад
його змісту:
Детальний план території для обслуговування артезіанських свердловин №1 та № 2
водозабору «Хоросно» на території Семенівської сільської ради за межами населене го
пункту.
У детальному плані території (далі - ДПТ) міститься інформація про замовника та
розробника ДПТ; сучасний стан використання території; перспективи містобудівнс|г о
розвитку території; прогноз соціально-економічного розвитку; першочергові заходи 3
реалізації рішень ДПТ та інша інформація згідно вимог Закону України «Про регулюван НЯ
містобудівної діяльності»
та Порядку
розроблення
містобудівної документаДІЇ
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлові0
комунального господарства № 290 від 16.11.2011.
У звіті про стратегічну екологічну оцінку міститься інформація про: замовника СЕО та
виконавця, вид та основні цілі ДПТ, характеристику поточного стану довкілля, та прогно■:ні
зміни цього стану, екологічні проблеми, зобов’язання у сфері охорони довкілля, о пре
наслідків для довкілля, заходи для запобігання, негативних наслідків, виправда.Ні
альтернативи, заходи моніторингу, резюме нетехнічного характеру та інша інформація згід Но
ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
-

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного плануванні
Пустомитівська районна державна адміністрація.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
а) згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадсь ке
обговорення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологія ч
оцінку розпочато з дня її оприлюднення на офіційному веб-сайті Пустомитівської районі: ої
державної адміністрації - ІіПр5://риаіоту 1у.ео у.иа/ та опублікування повідомлення у дв зх
друкованих засобах масової інформації, а саме з 26лютого 2020р ./дата оприлюднення/, та
триватиме до27 березня 2020р .дата закінчення строку громадського обговорення! включне
•и
б) громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмов Щ
формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проекту ДПТ та
звіту про стратегічну екологічну оцінку.
в) ознайомитись із проектом ДПТ та звітом про стратегічну екологічну оцінку можливо
Пустомитівській районній державній адміністрації, за адресою: вул. Грушевського, 35 іу :.
Пустомити,
Львівська
обл.,
Україна,
81100,
тел.:
(032230)
4-15-49,
е-та:і :
гба.ш5Ютуіу@,ш5Юту1:у.£ОУ.иа та на офіційному веб-сайті йЩжУ/ршГотуїу.єру .па/
г) подати пропозиції та зауваження до проекту ДПТ та звіту про стратегічну екологіч:
оцінку можна до можна до Пустомитівської районної державній адміністрації, за адресо:
вул. Грушевського, 35, м. Пустомити, Львівська обл., Україна, 81100, тел.: (032230) 4-15 ^9
е-шаіі: гсїа.ри8ІотуІу@ризІоту1у. ао у.иа. у строк до 20 березня 2020 року включн о.
Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
д) наявна екологічна інформація, у тому числі пов’язана зі здоров’ям населення, по
стосується документа державного планування знаходиться за адресою: вул. Грушевського
35, м. Пустомити, Львівська обл., Україна, 81100.
Проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного плануван|і
не передбачено.

ч

