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НА ПОЗАЧЕРГОВІЙ СЕСІЇ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

РІШЕННЯ № 1555 від 3.02.2020р. 
Про підтримку звернення трудового колекти-

ву Бібрської районної лікарні та мешканців Бі-
брської об’єднаної територіальної громади до 
Офісу Президента України, Президента Украї-
ни В. Зеленського, Депутатів Верховної Ради 
України, Голови Верховної Ради України Д. Ра-
зумкова, Народного депутата України Т. Батен-
ка, Т.в.о. Голови Національної Служби Здоров’я 
України О. Мовчан, Голови Львівської обласної 
ради О. Ганущина, т.в.о. Голови Львівської ОДА 
В. Лозинського, голови Перемишлянської рай-
онної ради Р. Андрусишина та головного лікаря 
Перемишлянської центральної районної лікар-
ні Б. Лівого щодо збереження Бібрської район-
ної лікарні 

У зв’язку з критичною ситуацією, яка склалась у 
Бібрській районній лікарні через скорочення персо-
налу та закриття відділень лікарні, спираючись на 
ст. 49 Конституції України, рішення Конституційного 
Суду України № 10-рп/2002 від 29.05.2002 р., керую-
чись ст. 26 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Підтримати звернення трудового колективу Біб-

рської районної лікарні та мешканців Бібрської об’єд-
наної територіальної громади до Президента України 
В. Зеленського, Офісу Президента України, Депута-
тів Верховної Ради України, Голови Верховної Ради 
України Д. Разумкова, Народного депутата України 
Т. Батенка, Т.в.о. Голови Національної Служби Здо-
ров’я України О. Мовчан, Голови Львівської обласної 
ради О. Ганущина, Голови Львівської ОДА В. Лозин-
ського, голови Перемишлянської районної ради 
Р.Андрусишина та головного лікаря Перемишлянсь-
кої центральної районної лікарні Б. Лівого щодо збе-
реження Бібрської районної лікарні (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на постійні комісії Бібрської міської ради.  

Додаток до рішення Бібрської міської ради № 
1555 від 03.02.2020 р. 

В Офіс Президента України, 
Президенту України, В. Зеленському 

Голові Верховної Ради України Д. Разумкову 
Депутатам Верховної Ради України 

Народному депутату України по 123 в/о Т. Батенку 

Т.в.о. Голови Національної Служби Здоров’я України 
О. Мовчан  

Голові Львівської обласної ради О.Ганущину 
Т.в.о. Голови Львівської обласної державної адмініст-

рації В. Лозинському 
Т.в.о директора департаменту охорони здоров’я А. Ва-

ську 
Копії: Голові Перемишлянської районної ради Р. Анд-

русишину 
Головному лікарю Перемишлянської ЦРЛ Б. Лівому 

ЗВЕРНЕННЯ 
Конституція України кожному гарантує право на охо-
рону здоров'я, медичну допомогу, що «забезпечується 
державним фінансуванням відповідних соціально-
економічних, медико-санітарних і оздоровчо-
профілактичних програм. Держава створює умови для 
ефективного і доступного для всіх громадян медичного 
обслуговування, а медична допомога надається безо-
платно (стаття 49). Ці засадничі положення не врахо-
вані в системі реформування медичної галузі стосовно 
закладів охорони здоров’я на периферії. Централізація 
медичної допомоги в обласних закладах позбавляє ме-
шканців сіл, селищ, малих міст доступної і своєчасної 
медичної допомоги. Цією ж статтею Конституції Украї-
ни передбачено, що «у державних і комунальних за-
кладах охорони здоров'я існуюча мережа таких закла-
дів не може бути скорочена». Це підтверджено і Кон-
ституційним Судом України (рішення N 10-рп/2002 від 
29.05 2002 р.). 

1. Переглянути Законодавчі акти України про медич-
ну реформу з метою розподілу фінансування на вто-
ринну медичну допомогу для міст та сіл України згідно 
ст. 95 Конституції України, яка закріплює засади спра-
ведливого і неупередженого розподілу суспільного ба-
гатства між громадянами і територіальними громада-
ми при побудові бюджетної системи. 

2. Встановити перехідний період по впровадженню 
медичної реформи (вторинний рівень медицини) та 
встановити кінцевий термін до 01.01.2021 р. 

3. Забезпечити повне фінансування витрат з держав-
ного бюджету на новий перехідний період (з 01.04.2020 
р. до 01.01.2021 р.) впровадження реформи по наданню 
медичної допомоги на вторинному рівні. 

Учасники акції протесту залишають за собою право 
на безстроковий протест, якщо не буде розумного вирі-
шення проблеми і надання гарантій як для пацієнтів, 
так і для медичного персоналу.  

Бібрський міський голова  Гринус Р.Я. 

Р І Ш Е Н Н Я № 1556 від 03.02.2020р.  

Про підтримку звернення трудового колективу 
Бібрської районної лікарні та мешканців Бібрсь-
кої об’єднаної територіальної громади до голови 
Перемишлянської районної ради Р. Андрусиши-

на та головного лікаря Перемишлянської цент-
ральної районної лікарні Б. Лівого щодо скасу-
вання наказів № 38-к, 39-к від 23.01.2020 р., 52-к 

від 03.02.2020 р. 
У зв’язку з критичною ситуацією, яка склалась у Біб-

рській районній лікарні через скорочення персоналу 
та закриття відділень лікарні, спираючись на ст. 49 
Конституції України, рішення Конституційного Суду 
України № 10-рп/2002 від 29.05.2002 р., керуючись ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бібрська міська рада 
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ВИРІШИЛА: 

1. Підтримати звернення трудового колективу Бібрсь-
кої районної лікарні та мешканців Бібрської об’єднаної 
територіальної громади до голови Перемишлянської 
районної ради Р. Андрусишина та головного лікаря 

Перемишлянської центральної районної лікарні Б. 
Лівого щодо скасування наказів № 38-к, 39-к від 
23.01.2020 р., 52-к від 03.02.2020 р. (додається). 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

постійні комісії Бібрської міської ради.  
Додаток до рішення Бібрської міської ради 

№ 1556 від 03.02.2020 р. 
Голові Перемишлянської районної ради 

Р.Андрусишину 
Головному лікарю Перемишлянської ЦРЛ Б. Лівому 

ЗВЕРНЕННЯ 

Ми, трудовий колектив Бібрської районної лікарні, 
мешканці Бібрської об’єднаної територіальної громади 
та депутати Бібрської міської ради – звертаємось з про-

ханням відмінити накази головного лікаря КП Пере-
мишлянська ЦРЛ Лівого Б.В.: 

КНП ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ІНФОРМУЄ 

ФОТОФАКТ 

У  неділю, 2 лютого, 
відбулась акція про-

тесту — пікетування авто-
мобільної дороги Н-09 у 
місті Бібрка, на вулиці 
Галицькій, біля Бібрської 

лікарні. Протестувальни-
ки вимагали збереження 

Бібрської районної лікар-
ні.  

Бібрський міський голова  Гринус Р.Я. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на 

довкілля 
Товариство з Обмеженою Відповідальністю  «ІНСІМЕД», код 

ЄДРПОУ  43438035 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ 

або прізвище, ім’я та по батькові  
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцін-

ку її впливу на довкілля. 
1. Інформація про суб’єкта господарювання  
Товариство з Обмеженою Відповідальністю  «ІНСІМЕД», юри-

дична адреса: Україна, 81251, Львівська область, Перемишля-
нський район, с. Любешка,вул. Бічна Шевченка, 2,  контакт-
ний номер телефону: +380 677735270,  Директор Пузир В.О. e-
mail: insimed.ukraine.2020@gmail.com 
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 

альтернативи. 
Планована діяльність, її характеристика. 
Сфера охорони довкілля, зокрема, проведення утилізації і 

знешкодження відходів II-IV класу небезпеки, а саме: відходів, 
які утворюються при діяльності різних підприємств, держав-
них установ, медичних закладів, у споживчій сфері та інших 
видів діяльності людини на виробничій ділянці за адресою: 

Україна, 81251, Львівська область, Перемишлянський район, 
с. Любешка,вул. Бічна Шевченка, 2,  
Технічна альтернатива 1. У відповідності до проекту передба-

чається облаштування виробничої ділянки для ведення утилі-
зації та знешкодження відходів відходів II-IV класу небезпеки, 
а саме: відходів, які утворюються при діяльності різних підпри-
ємств, державних установ, медичних закладів, у споживчій 
сфері за допомогою піролітичного методу на промисловій уста-
новці-інсинератору по спалюванню таких відходів серії LDF 
виробництва компанії “Qingdao Yimei Environment Project 
Co., Ltd.” (Китайська Народна Республіка) змонтований на 
бетонній основі. Піч відповідає всім вимогам екологічним стан-
дартамв, що прийняті в Україні та ЄС, зокрема, нормам, вста-
новленим у Директиві 2000/76/ЄС Європейського парламенту 
та Ради "Щодо спалювання відходів", і має значно кращі і жор-
стокіші показники щодо викидів.  Піч встановлена на бетонну 
основу і має працездатний процес  знешкодження небезпечних 
і потенційно небезпечних відходів з виробничою потужністю 
від 200 до 300 кг/годину. У виробничому приміщенні заплано-
вано облаштування наступних виробничих та складських діля-
нок: побутове приміщення площею до 30 кв. м. для гардеробної 
кімнати персоналу, санвузол, душ та місце для приймання їжі; 
склади-металеві контейнери для тимчасового збереження від-

Коронавіруси (Coronaviridae) — роди-
на одноланцюгових  РНК -вірусів, що 
включає на січень 2020 року 39 видів 
вірусів, об’єднаних у 2 підродини 
Letovirinae та Orthocoronavirinae [1] 
(до яких належить і 2 19-nCoV, епі-
демія хвороби, яку він спричинив , 
почалася в грудні 2019), які уража-
ють людину, кішок, птахів, собак, 
велику рогату худобу та свиней. Упе-
рше вірус цієї родини був виділений 
у 1965 році у пацієнта з гострим рині-
том . 
Станом на 5 лютого кількість хворих 
на пневмонію, яку викликає новий 
тип коронавірусу,становить 24 503 
особи. 
Нині немає ліків, рекомендованих 
для профілактики або лікування но-
вого коронавірусу. 

Якщо ви хочете захистити себе від 
зараження новим коронавірусом, вам 
слід дотримуватися основних правил 
гігієни, а також уникати за можливо-
сті тісного контакту з усіма, у кого 
проявляються симптоми респіратор-
ного захворювання, зокрема, кашель 
і чхання. Наступні заходи спеціально 
не рекомендуються в якості засобів 
проти 2019 nCoV, оскільки вони не є 
ефективними для захисту і мо-
жуть бути навіть шкідливими 

C 
Пиття традиційних трав’яних чаїв 

 
максимального захисту 

-
прийом антибіотиків 
Для профілактики захворювання 
слід дотримуватись стандартних ре-

комендацій: 
1. часто мийте руки або обробляйте 
дезінфікуючими засобами; 
2. під час кашлю та чхання прикри-
вайте рот і ніс паперовою хустинкою. 
Уникайте тісного контакту з усіма, 
хто має гарячку та кашель; 
3. якщо маєте підвищену температу-
ру тіла, кашель й утруднене дихан-
ня, якнайшвидше 
зверніться до лікаря та повідомте 
йому попередню історію подорожей; 
4. не споживайте сирих чи недостат-
ньо термічно оброблених продуктів 
тваринного походження. 

Директор КНП ЦПМСД О.С.Горинь 
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ходів, що доставляються (до 24 кв.м. об’ємом до 60 куб м); мета-
левий контейнер-рефрижератор для тимчасовою зберігання 
біологічних відходів (12 кв. м. об’ємом 29 куб м), ємність для 
зберігання дизельного палива, контейнери для зольних зали-
шок після процесу утилізації, місце для розташування пожеж-
ного обладнання (4 кв. м.). Територія виробничого приміщення 
забетонована. 
Технічна альтернатива 2. Не розглядається.  
Технічна альтернатива 1 є найбільш ефективною з економіч-

ноЇ технологічної та екологічної точок зору для забезпечення 
планової діяльності виробництва з утилізації за практично 
відсутнього негативного впливу на навколишнє природнє сере-
довище.  
3. Місце провадження планованої діяльності, територіа-

льні альтернативи. 
Суб’єкт господарювання має право розглядати більше техніч-

них та територіальних альтернатив. Місце провадження пла-
нованої діяльності:  
Територіальна альтернатива1. Виробнича ділянка розташова-

на за адресою: Україна, 81251, Львівська область, Перемишля-
нський район, с. Любешка,вул. Бічна Шевченка, 2,  
Територіальна альтернатива 2. Не розглядається. 
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:  
В соціальному плані реалізація проектних рішень має позити-

вне значення: покращується екологічний стан і умови життєді-
яльності населення, забезпечується зайнятість працюючого 
персоналу, створюються умови для екологічно чистого та безпе-
чного процесу знешкодження відходів, які до цього вивозилися 
на різні полігони Львівської області. Виробництво повністю 
автоматизоване та механізоване, що свід-чить про поліпшення 
умов праці обслуговуючого персоналу і про високий ступінь 
пожежної безпеки виробництва. У проекті передбачені заходи, 
які відповідають правилам і нормам безпеки і охорони праці. 
Обслуговуючий персонал проходить спеціальну підготовку з 
безпеки праці при роботи на виробництві, також призначний 
сертифікований головний уповноважений за безпеку праці. 
Оцінка соціального ризику планової діяльності. 
Соціальний ризик планованої діяльності визначається як 

ризик групи людей, на яку може вплинути впровадження об’є-
кта господарської діяльності, та особливостей природно-
техногенної системи. Оціночне значення соціального ризику 
визначається згідно (1):  

(1) де Rs - соціаль-
ний ризик, чол./рік; CRa - канцерогенний ризик комбінованої 
дії декількох канцерогенних речовин, забруднюючих атмосфе-
ру; Vu - уразливість території від прояву забруднення атмосфе-
рного повітря, що визначається відношенням площі, віднесеної 
під об'єкт господарської діяльності, до площі об'єкта з саніта-
рнозахисною зоною, частки одиниці; N - чисельність населен-
ня, що визначається:  
а) за даними мікрорайону розміщення об'єкта, якщо такі є у 

населеному пункті;  
б) за даними усього населеного пункту, якщо немає мікрора-

йонів, або об'єкт має містоутворююче значення; в) за даними 
населених пунктів, що знаходяться в зоні впливу об'єкта проек-
тування, якщо він розташований за їх межами, чол.;  
Т - середня тривалість життя (визначається для даного регіо-

ну або приймається 70 років), чол./рік;  
Np - коефіцієнт, що визначається за наступною формулою для 

будівництва нового об'єкта;  

де ∆Np - кількість додаткових робочих місць;  
Оцінка соціального ризику здійснюється згідно таблиці 1.  
Таблиця 1. Класифікація рівнів соціального ризику планова-

ної діяльності 

 
На основі отриманого значення соціального ризику прийма-

ється рішення про прийнятність планованої діяльності.  
Результати соціальної оцінки ризику планової діяльно-

сті 
За результатами проведених розрахунків рівень соціального 

ризику становить 2,1*10–7. 
Відповідно до проведених розрахунків соціального ри-

зику планованої діяльності рівень ризику характеризу-
ється як прийнятний. 
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параме-

три планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)Площа виробництва    кв. м, Потужність 
1800 — 9000 кг відходів на добу. 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 

за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1 По забрудненню атмосферного 

повітря – Викиди Забруднюючих Речовин (пил шерстяний, 
мікроорганізми, диметиламін, аміак, сірководень, капронова 
кислота, альдегід пропіоновий, диметилсульфід, фенол, діок-
сид азоту, оксид вуглецю, діоксинів та фуранів). Значенні гра-
ничнодопустимих концентрацій, подекуди ще нижчі від грани-
чнодопустимих;  
По ґрунту, поверхневим та підземним водам – навантаження 

на ґрунти практично відсутнє та не включає жодних змін у 
геологічному та структурно-тектонічному устрою, який склався 
в даній місцевості, на водні ресурси вплив пов'язаний з викори-
станням води на господарсько-побутові та виробничі потреби; 
Скид промислових та побутових стоків у водні об’єкти не про-
гнозується;  
По загально-санітарним нормам – санітарні розриви при забу-

дові сільських територій; 
По акустичному впливу – допустимі рівні шуму. 
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти  - Виснаження 

чи деградація сформованих в даній місцевості рослинних та 
фауністичних співтовариств в результаті планової діяльності 
не очікується. Зелені насадження не зноситимуться. Об’єкти 
ПЗФ на даній території відсутні. 
Навколишнє соціальне середовище (населення) – проектована 

діяльність не змінить сформовану інфраструктуру соціального 
середовища та умови проживання населення. Позитивно впли-
не на створення робочих місць. 
Навколишнє техногенне середовище – навантаження на об’єк-

ти техногенного середовища не перевищуватимуть показників, 
що нормуються. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не ви-
кликатиме жодних обмежень у їх діяльності.  
За діючим природо-охоронним законодавством усі різновид 

впливів повинні обмежуватися санітарно-захисною зоною спо-
руд, не перевищувати фонові і гранично-допустимі концентра-
ції та не спричиняти розвиток захворюваності місцевого насе-
лення. 
щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається 
щодо територіальної альтернативи 1  містобудівні умови та 

обмеження – будівництво не заплановане; 
розмір санітарно-захисної зони – знаходиться у комерційно-

промисловій зоні; 
протипожежні розриви між будівлями та спорудами – тимча-

сові споруди  не плануються 
щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається 
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-

риторії за альтернативами: 
Технічна альтернатива 1 Застосування обладнання, яке від-

повідає сучасному технічному рівню; 
Занулення електроустановок; 
Захист персоналу від статичної електрики та короткого зами-

кання; 
Систематичний профілактичний огляд технічного стану обла-

днання та перевірка справних захисних пристроїв обертових, 
рухомих, гарячих частин, захисних дверцят, а також пристроїв, 
які підводять струм, включають і відключають живлення. 
Забезпечення вибухо-пожежонебезпеки відповідно з категорі-

єю виробництва і вимогами СНіП; 
Забезпечення робітників індивідуальними засобами захисту. 

Відповідними спецодягом і спецвзуттям; 
Дотримання правил роздільного збирання та тимчасового 

зберігання відходів, своєчасний їх підвіз, утилізація; 
щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається. 
щодо територіальної альтернативи 1 Компонування технологі-

чного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виро-
бничої санітарії. 
щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл-

ля: 
щодо технічної альтернативи 1 На стадії монтажу та облад-

нання: На повітряне середовище – відсутнє;  На мікроклімат – 
відсутнє; По ґрунту– відсутній;  По поверхневим та підземним 
водам – відсутній;  По загально-санітарним нормам – санітарні 
розриви при забудові сільських територій; По акустичному 
впливу – допустимі рівні шуму. 
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти  - викиди забру-

днюючих речовин. 
Навколишнє соціальне середовище (населення) – викиди за-

Рівень ризику Значення 
ризику 

Неприйнятний для професійного континге-
нту та населення 

>10–3 

Прийнятний для професійних контингентів 
і неприйнятний для населення 

          10–3 - 10–

4 

Умовно прийнятний        10–4 - 10–6 

Прийнятний <10–6 
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бруднюючих речовин. Навколишнє техногенне середовище – 
відсутній.  
На стадії експлуатації: 
На повітряне середовище – Викиди Забруднюючих Речовин 

(пил шерстяний, мікроорганізми, диметиламін, аміак, сірково-
день, капронова кислота, альдегід пропіоновий, диметилсуль-
фід, фенол, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксинів та фура-
нів). Значенні граничнодопустимих концентрацій, подекуди 
ще нижчі від граничнодопустимих;  
На мікроклімат – викид парникових газів – азоту оксиду, діок-

сид вуглецю, діоксини та фурани; 
По поверхневим та підземним водам – використанням вод на 

господарсько-побутові та виробничі потреби. Утворення госпо-
дарських та побутових стічних вод. Господарсько-побутові стіч-
ні води відводяться у вигріб з наступним вивезенням на очисні 
споруди згідно укладеної угоди. Можливість скидання побуто-
вих стічних вод у водні об’єкти – виключена; 
Навколишнє техногенне середовище – покращення. 
Навколишнє соціальне середовище (населення) – зростання 

відрахувань у бюджет, робочі місця; 
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти  - викиди забру-

днюючих речовин. 
По ґрунту – відсутній;, 
По загально-санітарним нормам – відсутній; 
По акустичному впливу – допустимі рівні шуму. 
щодо технічної альтернативи 2 Не розглядається 
щодо територіальної альтернативи 1 Аналогічні щодо техніч-

ної альтернативи 1.  
щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається.  
9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-

гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть ма-
ти значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впли-
ву на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкіл-
ля”): 
2 категорія (пункти 1-21 частини другої та пунктии 1-13 час-

тини третьої статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”). 
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-

донного впливу на довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав). 
Транскордонний вплив відсутній. 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-

ції, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст. 
6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-
НІІІ від 23 травня 2017 року. 
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 

для участі в ній громадськості 
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 

вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкіл-
ля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля; проведення громадського обговорення планованої 
діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впли-
ву на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’-
єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громад-
ськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висно-
вку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідом-
лення. 
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-

ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження. 
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльно-

сті без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності. 
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і мо-

жливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема 
на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим орга-
ном поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля. 
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропози-
ції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльно-
сті, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше 
про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок гро-
мадського обговорення. 
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. 
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідом-

лення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному 
у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.  
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний 

номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяль-
ності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це знач-
но спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.  
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 

вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох 
робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають заува-
ження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на 
обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у проце-
сі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.  
14. Рішення про провадження планованої діяльності.  
Відповідно до законодавства рішенням про провадження да-

ної планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на 
довкілля, що видається Департаментом 
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону 

України “Про оцінку впливу на довкілля”)  
 екології та природних ресурсів Львівської Обласної Держав-

ної Адміністрації 
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого 

рішення) 
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до 
Департамент екології та природних ресурсів Львівської Облас-

ної Державної Адміністрації,  79026, м.Львів, вул. Стрийська, 
98, тел./факс (032) 238-73-83, E-mail: envir@loda.gov.ua 
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