
Повідомлення про оприлюднення
проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

І
1) Повна назва документа державного планування що пропонується, та стислий виклад 

його змісту:
І

Документ державного планування (містобудівна документація) — «Генеральний план села 
Воютичі Самбірського району Львівської області».

Документ державного планування є основним видом містобудівної документації на місцевому 
рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території 
населеного пункту.

Документ державного планування визначає основні принципи і напрямки планувальної 
організації та функціонального призначення території, формування системи громадського 
обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерноп| 
обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від 
небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища а 
також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Документ державного планування визначає територіальні (просторові) умови для реалізації 
видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки 
впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, 
охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які! 
визначені законодавством України.

До сфери охоплення CEO документа державного планування відноситься оцінка наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Бісковицька сільська рада Самбірського району Львівської області.

3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: jjj
і!!

а) Дата початку та строки здійснення процедури:
відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення 
Звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту генерального плану території відбуватиметься з 
дня його оприлюднення на офіційному сайті Бісковицької об’єднаної територіальної громади 
Самбірського району Львівської області (https://biskovycka-gromada.gov.ua/) та виходу публікації в1 
газеті, а саме з 20.05.2021 р. до 20.06.2021р. і

б) Способи участі громадськості: j
громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в 
тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну 
оцінку та проекту генерального плану території. Усі зауваження і пропозиції до звіту про 
стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому 
розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або, 
вмотивовано їх відхиляє.
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):
81457, Львівська обл., Самбірський р-н, с.Бісковичі, вул. Я.Мудрого,3.

г) Орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, 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:

Бісковицька сільська рада за адресою: 81457, Львівська обл., Самбірський р-н, с.Бісковичі, вул.| 
Я.Мудрого,3, контактний телефон: 03236-42388, 03236-42262.

Відповідальна особа -  Яремко Михайло Михайлович.

’

https://biskovycka-gromada.gov.ua/


г) Орган до якого подаються зауваження та пропозиції:

Бісковицька сільська рада за адресою: 81457, Львівська обл., Самбірський р-н, с.Бісковичі, вул. 
Я.Мудрого,3, контактний телефон: 03236-42388, 03236-42262. 
e-mail: biscovvtchi. rada@ukr. net

Зауваження та пропозиції подаються у межах строку проведення громадського обговорення з| 
20.05.2021р. до 20.06.2021р.

д)Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного планування: офіційні веб-сайти: Департамент 
екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації (https://deplv.gov.ua/), Бісковицька 
об’єднана територіальна громада Самбірського району Львівської області (https://biskovycka* 
gromada.gov.ua/ )

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа 
державного планування.

тав дая здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
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коряцької сільської ради Яремко М.М.
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