
УКРАЇНА

ЛЬВІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
А / / O t f h o M  М. Львів № -

Про надання дозволу на розроблення детального 
плану території для розташування об»єктів 
транспортної інфраструктури на території 
Бібрської територіальної громади Львівського 

району за межами населених пунктів

Відповідно до статтей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», 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», пунктів 3 та 4 статті 10, пункту 2 статті 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», наказу 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, Схеми 
планування території Львівської області, затвердженої рішенням Львівської обласної 
ради від 08.12.2009 № 1077, розглянувши звернення гр.Раджапова Андрія Ігоровича 
від 19.05.2021 про надання дозволу на розроблення детального плану території для 
розташування об»єктів транспортної інфраструктури на території Бібрської 
територіальної громади Львівського району за межами населеного пункту:

1.Розробити детальний план території для розташування об»єктів транспортної 
інфраструктури на території Бібрської територіальної громади Львівського району за 
межами населених пунктів.

2.Фінансування робіт з розроблення містобудівної документації провести за 
рахунок коштів гр.Раджапова А.І. (власника земельної ділянки).

3.Відділу містобудування та архітектури управління архітектури, 
містобудування та земельних відносин Львівської районної державної адміністрації 
забезпечити укладання договору на розроблення містобудівної документації із 
проектною організацією, підготовку завдання на розроблення детального плану 
території та визначення меж його розроблення згідно із ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та 
зміст детального плану території».

4.Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення проекту містобудівної документації на місцевому рівні провести 
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 
555.

5.Детальний план території для розташування об’єктів транспортної 
інфраструктури на території Бібрської територіальної громади Львівського району за 
межами населених пунктів разом із протоколом громадських слухань щодо врахування



громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації на 
місцевому рівні подати на затвердження у встановленому законодавством порядку.

6. Відділу інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю районної 
державної адміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження на веб- 
сайті районної державної адміністрації.

7.Контроль за виконанням розпорядженням покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації О.Клименка.

Голова ХРИСТИНА ЗАМУЛА


