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(реєстраційний номер справи про  

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)
ОГОЛОШЕННЯ. 

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля  
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 

діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і 
пропозицій громадськості до планованої діяльності.  
1. Планована діяльність  

«Видобування мінеральних природних столових вод для промислового розливу, Стрілківське родовище 
(Джерело №1), Львівська область Стрийський район, північно-східна околиця с. Стрілків на правобережжі р. 
Стрий»
2. Суб’єкт господарювання 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВА", код ЄДРПОУ (22411181)Юридична_адреса:82482, м. Моршин, вул. 
Геологів 12а, директор Кобяков Ігор Леонідович, тел:+380672437362
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення  

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, вул. Стрийська, 98, Львів, 
79026, e-mail: envir@loda.gov.ua. (032) 238-73-83  
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)  
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 

результати оцінки впливу на довкілля   
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності, буде Внесення 

змін до спеціального дозволу на користування надрами що видається Державною службою геології та надр 
України. 
(вид РІШЄННЯ про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний 
документ, що передбачає його видачу)  
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 

включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.  
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 

днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у заголовку оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Протягом усього 
строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на 
її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються. 

Громадські слухання (перші) відбудуться: Згідно Закону України «Про внесення зміни до статті 17 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)», Статтю 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості Верховної Ради України, 
2017 р., № 29, ст. 315) доповнити пунктом 21 такого змісту: «21. Тимчасово, на період дії карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України, до повного його скасування та протягом 
30 днів після завершення такого періоду, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 
хвороби (COVID-19), громадське обговорення планованої діяльності проводиться виключно у формі надання 
письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у звіті про 
громадське обговорення. У цей період громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, не 
проводяться і на дати, що припадають на період дії заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не призначаються». 

Громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і 
пропозицій (у тому числі в електронному вигляді), в Департамент екології та природних ресурсів Львівської 
облдержадміністрації, вул. Стрийська, 98, Львів, 79026, e-mail: envir@loda.gov.ua. (032) 238-73-83, Cорока 
Назарій Любомирович (032) 238-73-83.
6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 

інформації щодо планованої діяльності  

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, вул. Стрийська, 98, Львів, 79026, 
e-mail: envir@loda.gov.ua. (032) 238-73-83, Cорока Назарій Любомирович (032) 238-73-83.  



7. Орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій  
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного у 

пункті 5 цього оголошення Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної 
адміністрації (вул. Стрийська, 98, Львів, 79026. e-mail: envir@loda.gov.ua. (032) 238-73-83).  
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності  

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності  
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації.  
Зі звітом з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації можна ознайомитись з 28.05.2021 р. з 9 до 
17 години. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВА", код ЄДРПОУ (22411181)адреса:82482, м. Моршин, вул. 
Геологів 12а, директор Кобяков Ігор Леонідович, тел:+380672437362,Стрийська міська рада Стрийської 
територіальної громади: адреса82400, Львівська обл.,м. Стрий, вул. Шевченка, 71, тел. (03245) 52434, 
факс (03245) 71271, а також в Департаменті екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, 
вул. Стрийська, 98, м. Львів. Cорока Назарій Любомирович (032) 238-73-83. 


