
ПОВІДОМЛЕННЯ  

  про оприлюднення проєкту документа державного планування (ДПТ) 

та звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО), початок проведення 

процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості  

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та 

стислий виклад його змісту. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 

року «Про затверждення порядку проведення громадських слухань щодо 

врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів 

містобудівної документації на місцевому рівні» Матеївецька сільська рада 

Коломийського району Івано-Франківської області повідомляє про 

розроблення проєкту «Внесення змін до генерального плану та плану 

зонування території села Перерив Матеївецької сільської ради 

Коломийського району Івано-Франківської області в поєднанні з детальним 

планом території». 

Підставою для розроблення Проєкту ДДП є рішення Матеївецької 

сільської ради «Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Внесення змін до генерального плану та плану зонування 

території села Перерив Матеївецької сільської ради Коломийського району 

Івано-Франківської області в поєднанні з детальним планом території» № 

381-Х/2021 від 26.11.2021 р. 

Метою розроблення Проєкту ДДП є внесення змін до генерального 

плану с. Перерив Матеївецької сільської ради Коломийського району Івано-

Франківської області та розробка детального плану території по вул. Олекси 

Довбуша. Зміни до генерального плану передбачають: включення в межі 

генерального плану земельної ділянки площею 1,1829 га, призначеної для 

розміщення і експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд технічної інфраструктури, що знаходиться у приватній власності 

ТзОВ «ЕВОТЕРРА АЗОТ».  

При розробці враховано вимоги чинних нормативних актів у галузі 

містобудування та положення генерального плану с. Перерив. 

 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа 

державного планування. 

Матеївецька сільська рада Коломийського району Івано-Франківської 

області.   

Адреса: 78267, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Матеївці, 

вул. Відродження, буд. 10. 

e-mail: mateivoth@ukr.net. 

 

3. Передбачена процедура громадського обговорення: 

а) дата початку та строки здійснення процедури: 



Громадське обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки 

Проекту ДДП починається з 18 лютого 2022 року і триває по 20 березня 2022 

року. 

Проект ДДП та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднено на 

офіційному веб-сайті Матеївецької сільської ради Коломийського району 

Івано-Франківської області (https://mateivetska-gromada.gov.ua/). 

б) способи участі громадськості: 

 - надання письмових зауважень і пропозицій в межах строку 

громадського обговорення Матеївецькій сільській раді Коломийського 

району Івано-Франківської області за адресою: 78267, Івано-Франківська 

обл., Коломийський р-н, с. Матеївці, вул. Відродження, буд. 10, за телефоном 

+38 (03433) 92-359, або на електронну адресу mateivoth@ukr.net. 

- громадські слухання через карантинні обмеження в рамках стратегічної 

екологічної оцінки не проводяться. 

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою 

можна ознайомитися з проєктом 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: 

Матеївецька сільська рада Коломийського району Івано-Франківської 

області, що розташована за адресою: 78267, Івано-Франківська обл., 

Коломийський р-н, с. Матеївці, вул. Відродження, буд. 10, тел. +38 (03433) 

92-359. 

 

г) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції – Матеївецька 

сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області, що 

розташована за адресою: 78267, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, 

с. Матеївці, вул. Відродження, буд. 10, тел. +38 (03433) 92-359. 

 

ґ) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі 

пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного 

планування: 
Офіційні веб-сайти Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України та Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської 

ОДА. 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо 

проекту документа державного планування. 

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту 

документа державного планування - відсутня. 

 


