ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради, код 31475513
В.о.директора підприємства житлово-комунального господарства Моршинської міської ради
Зазуляк Віталій Богданович
( повне найменування юридичної особи, код згідно ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові
фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду
зазначаються паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий фізичної особи –
підприємця)
інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1.Інформація про суб’єкта господарювання
82482, Львівська обл., м.Моршин, вул.Привокзальна., 47 тел. (032606) 12-74, 12-82
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи –
підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи* .
Планова діяльність, її характеристика.
Видобування підземних вод з метою централізованого водопостачання та водовідведення
м.Моршин
Технічна альтернатива 1
Технічна альтернатива зазначеної планованої діяльності відсутня з причини запланованого
видобування розвіданих запасів підземних вод, із використанням наявних водопровідних мереж.
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива відсутня.
3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 1.
Розробка родовища підхемних вод підприємством житлово-комунального господарства
Моршинської міської ради здійснюватиметься із свердловин №3е та №8е, що знаходяться у
с.Братківці, Стрийського району, Львівської області.
Місце провадження планованої діяльності:
територіальна альтернатива 2
Враховуючи територію меж ділянки родовища, територію, що облаштована та задіяна в процесі
видобутку підземних вод, наявні погоджені та відведені території – технічна альтернатива
територіального розташування відсутня.
4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Забезпечення населення, народно-господарського комплексу водою питної якості та відведення
стічних вод. Основу регіону складає курортне господарство. Розробка родовища підземеих вод
спрямована на недопущення погіршення соціально-економічного стану району та орієнтована на
попередження можливих причин і шляхів негативного впливу на навколишнє середовище під час
видобутку.
5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)
Родовище розташоване на правому березі річки Стрий між селами Братківці та Жулин
Стрийського району Львівської області. Детальна розвідка проведена в 1966-1967 роках.
Водоносний горизонт свердловини №3е в інтервалі 5,0 і 13,8 м та свердловини №8е в інтервалі

6,0-13,8 м прерставлний валунно-галечниковини відкладами. Дебіт свердловин складає близько
1920 м.куб на добу. Глибина свердловини №3е становить 25м, свердловини №8е становить 26м.
Заплпнований обсяг забору підземних вод сладає 3840 м.куб на добу та 1400 тис.м.куб на рік.
Мета водокорстування господарстко - питне водопостачання.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1 :
В межах Стрийського родовища природно заповідні об’єкти відсутні. Дотримання зон санітарної
охорони
I та II поясів, дотримання дозволених об’ємів забору води та раціонального
використання водних ресурсів. Дотримання встанволених нормативів ГДС зворотних вод що
скидаються.
щодо технічної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження відсутні через відсутність технічної альтернативи.
щодо територіальної альтернативи 1
В процесі ведення діяльності дотримуватись погоджених та відведених меж територій, дозволених
обємів забору підземних вод.
щодо територіальної альтернативи 2
Екологічні та інші обмеження відсутні через відсутність територіальної альтернативи.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Експлуатаційні об’єкти знаходяться в межах родовища на територіях, погоджених у
встановленому порядку. Розробка та виконання комплексу технологічних, технічних,
організаційних рішень для забезпечення надійної безаварійної роботи водозабірних споруд.
щодо технічної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист території не передбачається через відсутність технічної
альтернативи 2
щодо територіальної альтернативи 1
Експлуатаційні об’єкти знаходяться в межах Стрийського родовища ділянка Братківська-1 на
територіях, погоджених у встановленому порядку.
щодо територіальної альтернативи 2
Еколого-інженерна підготовка і захист
територіальної альтернативи.
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8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
В межах Стрийського родовища відсутні природно заповідні об’єкти. Основний вплив при
розробці родовища буде здійснюватися на стан підземних вод. Також при веденні діяльності
підприємством
житлово-комунального
господарства
Моршинської
міської
ради
здійснюватиметься вплив на якісний стан води в р.Бережниця Критерієм оцінки впливу на
геологічне середовище буде визначення можливих негативних наслідків та прогнозованих меж їх
поширення від виконання видобувних робіт що передбачають вилучення підземних вод з надр.
Критеріями оцінки впливів на стан поверхневих вод р.Бережниця буде характеристика якості
зворотних вод що скидаються.
щодо технічної альтернативи 2
Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля відсутні через відсутність технічної
альтернативи
щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі на території ведення діяльності в
Стрийському районі, а саме, експлуатація водозабору в складі двох свердловин та здійснення
скиду зворотних вод в р.Бережниця
щодо територіальної альтернативи 2
Відсутня.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку
впливу на довкілля”)
Розробка Стрийського родовища підземних вод на ділянці Братківська-1 відноситься до другої
категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” ч. 3 пункт 13
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля
(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля
Дослідження стану підземних вод в Стрийського родовича на ділянці Братківська-1 в межах
впливу планованої діяльності та дослідження якості зворотних вод що скидаються в р.Бережниця.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”.
Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
2) проведення громадського обговорення планової діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу,
іншої інформації;
4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу
на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та
отримання рішення про провадження планованої діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля
передбачає право і можливості громадськості для участі у цій 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 органом поданого суб’єктом
господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля. На стадії громадського обговорення звіту із
оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається
можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на
стадії звіту зі оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок
громадського обговорення. Повідомлення про планову діяльність яка підлягає оцінці впливу на

довкілля підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської рад розмістить
на дошках оголошення у м.Моршин, с.Братківці та с.Жулин.
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 повідомлення на веб-сайті
уповноваженого органу громадськість 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 зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля планової діяльності у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень та 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
зауваження 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 відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
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
Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде отримання Спеціального дозволу на користування надрами для видобування
підземних вод Стрийського родовища ділянка Братківська-1.
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Державною службою геології та надр України,
(орган, до повноважень якого належить прийняття цього 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 обласної державної адміністрації
Поштова адреса: 79026, м.Львів, вул.Стрийська, 98
Тел/факс: +38 (032)238-73-83, e-mail: envir@loda.gov.ua

