
'ПІДБУЗЬКА 
СЕЛИЩНА РАДА 

ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ А  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
* с. Підб'/ж. Інд. 82180--------------- ------ ііриекі v документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну

оцінку

Повідомлення про оприлюднення

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.
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 /9  У/. 2O0Q р -0 iQz .гол
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:
nidselrada(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.gov.ua/). Департамент екології та природних ресурсів Львівської 
облдержадміністрації (http ://deplv. gov, иаЛ.

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

Підстав для здійснення оцінки тр^і^ІрЕд^щ -о впливу на довкілля немає.

Голова Підбузької селищн M.I. Куцір

http://health-loda.gov.ua/
http://health-loda.gov.ua/


а січе і івтень 2019 року платниками податків Дрогобиць- 
ого т  і і дня до Зведеного бюджету сплачено 1643,8 міль- 
она грі t ь податків, зборів та інших обов'язкових платежів, 
порівк і з аналогічним періодом попереднього року сума 
адходим ;збільшилась на 246,9 мільйонів гривень.

і Держа в;іого 6 ■ ,жету протягом січня -  жовтня 2019 
f иерераховано 5,5 млн. гривень, в тому числі -  по- 
:у на до, .ану ва; Ять -  250,9 млн. грн, рентної плати 
іристувішия на ' мми для видобування нафти та нри- 
юго га IV 370,£ н. грн, податку на доходи фізичних
-153,8 нлн. грі і еиь.
) місцеї їх бюдн.етів впродовж січня -  жовтня 2019 
/мобілі ювано і входжень у сумі 770,3 млн. гривень, 
•рівняй іі з ана пічним періодом минулого року це 
ше на 12 3,6 млн пч. Основними джерелами нановне- 
місцевг:' бюдж. із є податок на доходи фізичних осіб 
1,3 млн. грн, пліг ' :іа землю - 109,8 млн. грн, єдиний 
іток 99,9 млн. і пі, податок на нерухоме майно від- 
іе від а мельно" ділянки -  37,1 млн. гривень, 
ідходд гі пя єд мого внеску на загальнообов’язкове 
laiini' 1 1 кіальж ■ і рахування забезпечено в сумі 661,2 

і рп, орівнтічі з надходженнями аналогічного 
оду мін ' того ро ,у показник збільшено на 100,6 млн.ІСНЬ.

Відділ організаційної роботи 
і комун . іній з громадськістю апарату ДРДА

іцини» та злагодженій роботі в комітеті, ці ризики було 
знято.

«Ми проголосували в комітеті за те, що всі статті, які 
передбачають управління не державою, а якимось неві
домими світовими корпораціями, будуть вилучені. Тому 
що все, що має сьогодні народ України, управляється Ка
бінетом міністрів, і держава мусить цим опікуватися», 
-  сказала голова фракції.

Микола АНДРІЇВ, депутат 
Дрогобицької районної ради

Жодних законів 
про продаж землі 
без референдуму

«Батьківщина» звертатиметься до Конституційного Суду за 
тлумаченням тих статей Конституції, які говорять, що земля 
України належить народові. Це дозволить отримати відповідь 
на питання, чи може влада за спиною нації продати все, чим 
люди володіють.

Про це Юлія Тимошенко заявила напередодні під час 
мітингу під стінами Верховної Ради, де зібралися аграрії 
та представники громадянського суспільства, висловлю 
ючись проти ініціативи влади розпродати землю.

«Якщо в Конституції це прописано, яке влада має право 
без згоди народу виставляти землю на розпродаж. Якщо 
ви це задумали, запитайте тоді в людей», -  сказала вона і 
наголосила, що ключова вимога «Батьківщини» спочатку 
провести референдум щодо земельного питання, а потім 
ухвалювати відповідний закон.

Як застерегла Голова партії, якщо ми зараз бездумно, 
не порадившись з аграріями та суспільством, ухвалимо 
закон про розпродаж землі, зокрема міжнародним кор
пораціям, «ми залишимось народом без майбутнього».

Юлія Тимошенко та команда «Батьківщини» запропо
нували людям план, який унеможливить розпродаж землі 
всупереч інтересам тих, хто на ній живе та працює.

Насамперед, зазначила політик, треба напряму зверга
тись до президента, адже всі рішення в країні наразі від
буваються з одного джерела. По-друге, треба проводити 
персональні зустрічі з депутатами аграрного комітету і від 
«Слуги народу», обраними за округами: «Хай вони людям 
в очі розкажуть, як планують продати вашу землю».

«Головний пункт нашого плану -  не здаватися. Тільки 
сильний опір і залізна позиція: жодних законів про про
даж землі без референдуму», -  підсумувала вона.

Микола АНДРІЇВ, депутат Дрогобицької районної ради

ІІЦЛ ІІШІ ІІКІНШИИ I d  C K Iillliyd ld llll Д И Н ічиї IIUdlH» я  у ч а ь іп і  ш м -

робітних котрі перебувають у пошуку роботи.
Прослухавши семінар, учасники зрозуміли, що 

виїжджаючи на роботу за кордон, вони ризикують 
опинитися на нелегальній роботі і замість прибутку 
бути ув’язненими, депортованими, змушеним сплатити 
штрафи. Вони можуть потрапити до тенет злочинців, 
спокусившись надзвичайно привабливими умовами 
та можливостями працевлаштування за кордоном. Є 
ризик втратити професійну кваліфікацію, тривалий 
час працюючи на некваліфікованій роботі. Доведеться 
потерпати психологічно та морально вдалині від 
родини, відсутності належного правового, соціального, 
медичного захисту.

І Ірацюючи в Україні, кожна людина соціально захищена 
,а служба зайнятості допоможе бажаючим здобути нову 
професію, підвищити кваліфікацію, підібрати роботу 
відповідно до покликання та уподобань.

Відділ організаційної роботи 
і комунікацій з громадськістю апарату ДРДА

Львівська регіональна філія ДП «ДЗК» 21 листопада 2019 р. 
о 10:00 год проводитиме встановлення меж земельних діля
нок, які розташовані за межами населених пунктів: Добрів 
лянської, Нижньогаївської, Снятинської, Верхньодорожівської, 
Ступницької, Урізької, Михайлевицької, Вороблевицькоі, Ріп 
чицької, Вєрхньогаївської, Підбузької, Нагуєвицької, Волянсь- 
кої, Дережицької, Довжанської, Долішньолужецької, Ролівсьої, 
Літинської, Броницької, Залокотської, Ясєницької, Бистрицької, 
Унятицької та Смільнянської сільських рад. Просимо представ
ників ПраТ «Львівоблєнерго», ГПУ «Львівгазвидобування» та 
суміжних власників та землекористувачів бути присутніми для 
погодження приймання передачі межових знаків за адресою: 
м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. У разі неявки, акти вважа 
ються погодженими

ГІідбузька селищна рада Дрогобицького району Львівської 
області повідомляє про оприлюднення звіту про стратегічну 
екологічну оцінку документа державного планування

Назва містобудівної документації -  «Генеральний план смт. 
Підбуж Дрогобицького району Львівської області».

Замовник -  ГІідбузька селищна рада.
Місце ознайомлення -  приміщення Підбузької селищної 

ради.
Порядок і час ознайомлення та внесення пропозицій -  у пись

мовій формі, всі робочі дні з 12.11.2019 року ( з 9.00 до 18.00 
од.). У строк 30 днів з дати виходу публікації за адресою: 82180, 

Львівська область, Дрогобицький район, смт. Підбуж, вул. Шев
ченка, 2, тел..:473-200,473-727.


