
Повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну екологічну оцінку  
 

1. Повна назва документа державного планування:  
   Стратегічна екологічна оцінка проекту «Детальний план території виробничої зони 
орієнтовною площею 3 га по вул. Грушевського в с.Дуба Калуського району Івано-
Франківської області». В звіті СЕО проведена оцінка впливу на складові довкілля (вплив на 
атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан 
здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні 
наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні 
характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: 
Дубівська сільська рада. 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі: 
а) дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і 

оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Дубівської сільської ради  
02.07.2021 року (https://duba-gromada.gov.ua/docs/820567/ ) та опубліковано у засобах масової 
інформації, газета «Афіша прикарпаття», від 01.07. 2021 р. газета «Рідна Земля», від 02.07. 
2021р.. 

б)  Дата подання повідомлення про оприлюднення звіту про стратегічну  екологічну 
оцінку та розміщення звіту СЕО на офіційному веб - сайті Дубівської сільської ради  
02.09.2021 року (https://duba-gromada.gov.ua/ ) та опубліковано у засобах масової інформації, 
газета «Афіша прикарпаття», від 02.09.2021 р. газета «Рідна Земля», № 27 від 03.09. 2021р.. 

4.Способи участі громадськості: 
Надання письмових зауважень і пропозицій на адресу: 77644, Івано-Франківська обл., 
Калуський р-н, с.Дуба, вул.Молодіжна,1, контактний телефон (03474)-3-95-80,  e-mail: 
dubasrifua@ukr.net  
5. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з 
проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та 
екологічною інформацією, що стосується документа державного планування – Дубівська 
сільська рада, 77644, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Дуба, вул.Молодіжна,1, 
контактний телефон (03474)-3-95-80,  e-mail: dubasrifua@ukr.net.   
6. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та 
строки подання зауважень і пропозицій – Дубівська сільська рада, надання письмових 
зауважень і пропозицій на адресу: 77644, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с.Дуба, 
вул.Молодіжна,1, контактний телефон (03474)-3-95-80,  e-mail: dubasrifua@ukr.net  
Зауваження та пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 
днів з дня оприлюднення, а саме з 02.09.2021 по 18.10.2021р.  
Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань – 18.10.2021 р. о 10.00 у 
с.Дуба, вул.Молодіжна,1, кабінет сільського голови в разі скасування карантинних обмежень 
пов'язаних з пандемією COVID-19.  

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа 
державного планування відсутня. 
 
 
 
 


