
УКРАЇНА

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про затвердження детального плану території 
для змін цільового призначення земель особистого 
селянського господарства на землі індивідуального 
садівництва, що розташовані на території 
Новояричівської селищної ради за межами 
населеного пункту с.СтарийЯричів

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 624-р «Про 
затвердження перспективного плану формування територій громад Львівської 
області», постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 « 807-ХІ «Про утворення 
та ліквідацію районів», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 
«Про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо врахування 
громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на 
місцевому рівні», п.4.12 Порядку розроблення містобудівної документації, 
затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України від 20.12.2011 № 1468/20206, враховуючи протокол 
громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час обговорення 
детального плану території для змін цільового призначення земель особистого 
селянського господарства (кадастровий номер 4622186200:06:000:0482) на землі 
індивідуального садівництва, що розташовані на території Новояричівської селищної 
ради за межами населеного пункту с.Старий Яричів від 25.03.2021, розглянувши 
заяву гр.Венгерака Олега Миколайовича від 19.04.2021 про затвердження детального 
плану території для змін цільового призначення земель особистого селянського 
господарства (кадастровий номер 4622186200:06:000:0482) на землі індивідуального 
садівництва, що розташовані на території Новояричівської селищної ради за межами 
населеного пункту с.Старий Яричів:

1.Затвердити детальний план території для змін цільового призначення земель 
особистого селянського господарства (кадастровий номер 4622186200:06:000:0482) 
на землі індивідуального садівниц тва, що розташовані на території Новояричівської 
селищної ради за межами населеного пункту с.Старий Яричів, розроблений 
проектною організацією КП «Кам»янка-Бузька архітектурно-планувальна група».

2.Відділу інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю районної 
державної адміністрації забезпечити оприлюднення даного детального плану



території та розпорядження голови районної державної адміністрації на веб-сайті 
районної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації О.Клименка.

Голова


