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

оцінку

1) Повна назва документа державного планування:
Генеральний план смт. Підбуж Дрогобицького району Львівської області

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного 
планування:

Підбузька селищна рада Дрогобицького району Львівської області.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення:

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 
смт.Підбуж Дрогобицького району Львівської області триватиме протягом ЗО днів з дня їх 
оприлюднення на сайті Підбузької селищної ради
б) Способи участі громадськості:
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. 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):
громадські слухання генерального плану відбудуться______________2019 р. о _____год за
адресою: 82073, Львівська область, Дрогобицький район, смт.Підбуж, вул. Шевченка, 2.
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:

Підбузька селищна рада за адресою: 82180, Львівська область, Дрогобицький район, 
смт.Підбуж, вул. Шевченка, 2, контактний телефон: 473-200, 473-727 

Контактна особа -  Куцір Марія Іванівна. 
г) Орган до якого подаються зауваження та пропозиції:
Підбузька селищна рада за адресою: 82180, Львівська область, Дрогобицький район, 
смт.Підбуж, вул. Шевченка, 2, контактний телефон: 473-200, 473-727, e-mail:
pidselrada(a),ukr. net
Зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом
30 днів.
д)Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державного планування: офіційні веб-сайти 
Департамент охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації (http://health-loda.sov.ua/), 
Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації
('http://deplv.gov.ua/').

4) Необхідність проведення транскордонних 
документа державного планувані

Підстав для здійснення оцінки транскс

консультацій щодо проекту

Голова Підбузької с Куцір

http://health-loda.sov.ua/
http://deplv.gov.ua/'

