
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

не зазначається суб’єктом господарювання) 

 

____________________________________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, 

для паперової версії зазначається 

суб’єктом господарювання) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ФІРМА Т.С.Б.»  

код ЄДРПОУ - 22411703 

Директор – Прокопчук Олександр Сергійович    
 

(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  

ТзОВ «Фірма Т.С.Б.»  ІПН 224117013129 

Юр. адреса: 82200 Львівська обл,. м. Трускавець, вул. Помірецька, 74 

Електронна адреса: info@truskavetska.ua  Тел: (03247) 5-15-77 
(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 мінеральних природних столових вод для промислового розливу в 

пляшки під назвою «Трускавецька» на ділянці «Західна» Помірецького родовища.   

Західна ділянка розробляється трьома експлуатаційними свердловинами: № 24-

Р(1), №24-РР(2) і №24-РЕ(3), та свердловинами №2с і №4с які плануються до введення в 

експлантацію для збільшення обсягів видобування мінеральних природних столових. 

 
Технічна альтернатива 1  

Розвідування нового родовища підземних вод та буріння нової свердловин, для 

збільшення обсягу видобутку, та прокладання трубопроводів до місця планованої 

діяльності.  

Варіант розглядається як Альтернативний за умови: 

➢ збільшення обсягів видобування, 

➢ заміна технологічного обладнання (по потужності) 

➢ прокладання трубопроводів 

➢ збільшення кількості свердловин 

➢ додаткові фінансові затрати 
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Технічна альтернатива 2. 

Технічною альтернативою передбачається видобування підземних вод за допомогою 

поверхневих електричних всмоктувальних насосів. 
 

3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.  

Місце провадження планованої діяльності: 

Західна ділянка Помірецького родовища мінеральних природних столових вод  

знаходиться південно-східніше Трускавця, в урочищі Помірки у Дрогобицькому районі 

Львівської області. 3,0 км на південний схід від м. Трускавець. 
 

 

територіальна альтернатива 1. 

Територіально розглядалися земельні ділянки біля с. Модричі, Дрогобицького району 

Львівської області, та м Моршин. Для  буріння нових розвідувальних та експлуатаційних 

свердловин. 
 

територіальна альтернатива 2  

Не розглядалася оскільки планована діяльність географічно прив’язана до місць 

розташування покладів родовища.  Територія добувних робіт обмежена контуром 

підрахунку розвіданих запасів корисної копалини. Видобування корисної копалини за 

межею розвіданих запасів не доцільне і суперечить законодавству. 
 

 

 4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності  
Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства носить позитивний 

характер. Основними позитивними факторами є можливість поповнення місцевого 

бюджету (в т. ч. сплати рентної плати за користування надрами, орендної плати за землю, 

створення робочих місць для населення, яке проживає в межах розташування даного 

підприємства). 
 

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 

(потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)  
В даний час Помірецьке родовище підземних мінеральних вод розробляється з метою 

промислового розливу мінеральної природної столової води торгової марки "Трускавецька" 

правонаступником  Закритого акціонерного товариства «Фірма Т.С.Б. (ЗАТ фірма Т.С.Б.), 

реформованого у 2011 р. в товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ "Фірма Т.С.Б.") на 

підставі спеціального дозволу на користування надрами №2755 від 24 липня 2002 р., термін дії 

якого продовжено Держгеонадрами України до 24.07.2032 р. 

У зв'язку із реорганізацією фірми водокористувача та великою популярністю води 

торгової марки "Трускавецька" у споживачів, виникла потреба у збільшенні об'ємів 

розливу мінеральної води. Було прийнято рішення вивчити можливість збільшення 

видобутку підземних вод за рахунок залучення свердловини №4с Станільської ділянки та 

двох спостережних свердловин Західної ділянки (свердловини №2-с і 3-с). 

Гідрогеологічне випробування свердловин №2-с і 4-с дало позитивні результати як в 

кількості води, так і в якісному відношенні. В процесі досліджень було вирішено 

відмовитись від використання свердловини №3-с в якості експлуатаційної через її 

технічний стан (порушення герметичності кондуктора та позатрубної цементації), що 

дозволяє використовувати її лише в якості спостережної.  

Таким чином впродовж періоду переоцінки запасів та дорозвідки флангів Західна 

ділянка розроблялась п'ятьма експлуатаційними свердловинами: № 24-Р(1), №24-РР(2) і 

№24-РЕ(3), 2с і 4с. Ще чотири свердловини використовувались виключно для режимних 

спостережень (№№1с, 3с,  131-РГ і 135-РГ). 

На експлуатацію водозабору виданий дозвіл на спецводокористування Державним 

агентством водних ресурсів України за № 19/Лв/49д-20 від 31.01.20 року  



Територія досліджуваного водозабору знаходиться в лісовому масиві на віддалі 

2,0 км південніше від м. Трускавець. 

Площа ділянки становить 14,2 га.  

На Західній ділянці Помірецького родовища за період його експлуатації з 1996 по 

2021 рр. середньомісячний відбір води із трьох основних експлуатаційних свердловин 

становив від 4,0 до 116,0 м3/добу (в середньому 57,1 м3/добу), а якщо врахувати й 

свердловини, запаси по яких подаються на апробацію, то середньомісячний відбір досягав 

193 м3/добу. Підприємство працює в залежності від потреби виробництва, котра залежить 

від реалізації продукції, але переважно цілодобово 5-7 днів на тиждень. 

 
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

➢ дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО; 

➢ дотримання умов Дозволу спеціального водокористування; 

➢ 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 вплине на створення робочих місць; 

➢ по загальним санітарним нормам – санітарні розриви при забудові  територій; 

➢ по акустичному впливу – допустимі рівні шуму. 
 

щодо технічної альтернативи 1 : 

Аналогічні щодо планованої діяльності. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні щодо планованої діяльності. 

 

щодо територіальної альтернативи 1  

Аналогічні щодо планованої діяльності. 

щодо територіальної альтернативи 2  

Відсутні за відсутності територіальної альтернативи № 2. 

 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:  

Проектні рішення в період експлуатації родовища будуть забезпечувати раціональне використання 

надр, буде передбачено заходи по охороні праці, відновлюючі, захисні заходи, компенсаційні 

заходи. Проведення гідрогеологічного моніторингу за рівнем води, водовідбором, контролем 

якості підземних вод. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою 

інфраструктурою, яка не допускає забруднення водоносних горизонтів. 

 

щодо технічної альтернативи 1 : 

Аналогічні щодо планованої діяльності. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні щодо планованої діяльності. 

 

щодо територіальної альтернативи 1  

Аналогічні щодо планованої діяльності. 

щодо територіальної альтернативи 2  

Відсутні за відсутності територіальної альтернативи № 2. 

 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:  

➢ навколишнє соціальне середовище (населення)  – діяльність не змінить сформовану 

інфраструктуру соціального середовища та умови проживання населення, зростання 

відрахувань у місцеві бюджети, робочі місця; 



➢ навколишнє техногенне середовище – відсутній. Вплив на об’єкти в зоні спостереження не 

викликатиме жодних обмежень у їх діяльності; 

➢ на повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин; 

➢ на клімат та мікроклімат – викиди забруднюючих речовин; 

➢ на рослинний та тваринний світ – відсутній; 

➢ на ґрунт – відсутній; 

➢ на водне середовище – впливу від відбору межах затверджених запасів на водне 

середовище не відбувається.  

 

щодо технічної альтернативи 1 : 

Аналогічні щодо планованої діяльності. 

щодо технічної альтернативи 2 

Аналогічні щодо планованої діяльності. 

 

щодо територіальної альтернативи 1  

Аналогічні щодо планованої діяльності. 

щодо територіальної альтернативи 2  

Відсутні за відсутності територіальної альтернативи № 2. 

 

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”) 

Планована діяльність 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 видобувна промисловість (видобування корисних копалин, крім 

корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи 

землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідними цільовим 

використанням). 

 

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  

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-

VІІІ 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 значний вплив на довкілля і, 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на 

довкілля”. 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 

довкілля, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». 

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 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; 



надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на 

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;  

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.  

У висновку з 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 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 пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 

також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 

початок громадського обговорення. 

«Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до 

повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські 

слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про 

що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля.». 
 

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 офіційному 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 зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в 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, що видається 

Державною службою геології та надр України.  

 



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 

Контактна особа - Сорока Назарій Любомирович 
 

 

 

 


