
 

Додаток 2 

до Порядку передачі документації для 

надання висновку з оцінки впливу на 

довкілля та фінансування оцінки 

впливу на довкілля 

 

(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 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 «ВІСЛА»-W, ЄДРПОУ: 23964462 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові) 

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або 

 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІСЛА»-W 

81700 Львівська обл., Стрийський р-н, м. Жидачів, вул. Кобзарева, буд. 3, кв. 33, 

тел.  

директор – Тицейко Іван Михайлович, 

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Планована діяльність, її характеристика. 

Видобування піщано-гравійних порід в якості сировини придатної для виробництва гравію, щебеню 

і піску збагаченого для будівельних робіт на території ділянки Західна Подорожненського родовища 

піщано-гравійних сумішей на північно-західній околиці с. Подорожнє Жидачівського р-ну Львівської 

області. Площа ділянки – 34,0 га.  

Технічна альтернатива 1. 

Розробку родовища заплановано починати з західної частини в напрямку на схід. 

В склад гірничо-капітальних робіт на ділянці Західна Подорожненського родовища буде включено 

створення площадки по всьому фронту робіт шириною 40,0 м і утворення тримісячного випередження по 

розкривних роботах. Розробка розкривних порід буде проводитись бульдозером з переміщенням ґрунту на 

відстань до 30,0 м. 

Ширина ділянки в західній частині складає 260,0 м. При ширині робочої площадки 40,0 м площа, на 

якій необхідне зняття розкривних порід складає 10,4 тис. м2. 



При середній потужності корисної копалини 6,5 м і річній продуктивності кар’єру 100,0 тис. м3 

корисної копалини на рік площа тримісячного випередження складе 4177 м2. Загальна площа зняття 

розкривних порід при гірничо-капітальних роботах складе 13,6 тис. м2. 

Враховуючи гірничо-геологічні умови залягання корисної копалини, потужність розкривних порід, 

а також наявність під’їзних доріг, приймається транспортна система розробки родовища відкритим 

способом з паралельним переміщенням фронту робіт і тимчасовим зовнішнім відвалоутворенням. 

Ґрунтово-рослинний шар і породи розкриву покрівлі корисної копалини передбачається розробляти 

бульдозером. 

Розкривні породи середньою потужністю 0,5 м бульдозером згрібаються у тимчасові відвали-бурти 

для подальшого використання. Породи розкриву складуються по периметру кар’єрного поля – для 

рекультивації. Одночасно ці відвали будуть запобігати затопленню кар’єру при різкому підйомі рівня води. 

Корисна порода і розкривні породи транспортуються автосамоскидами. 

Спосіб виїмки – валовий, селективно-валовий. 

Технологічна схема гірничих робіт – циклічна. 

Як навантажувальні механізми на видобутку корисної копалини використовуються екскаватори для 

грунтів І-ІІІ категорії на гусеничному ходу з дизельним приводом. 

Транспортування гравійно-піщаної породи до місця переробки відбуватиметься за допомогою 

автосамоскидів. 

Весь транспорт та гірнича техніка – підрядні. Заправка транспорту відбуватиметься на території 

проведення робіт на спеціальному майданчику з твердим покриттям за межами водоохоронної зони. 

Ремонт техніки буде проводитись на місці її постійного базування. 

Враховуючи рельєф поверхні родовища і характер залягання корисної копалини, відробка запасів 

передбачається горизонтальним шаром середньою висотою до 7,0 м, але не більше глибини черпання 

екскаватора.  

Уступи робочого фронту робіт розробляються ділянками. Після відробки однієї ділянки 

розробляється наступна з переміщенням робіт. 

Всі розкривні породи відроблятимуться у вигляді добувних смуг шириною по 20,0-30,0 м одним 

робочим уступом. Розкривні роботи виконуються з випередженням. 

Рекультивація ділянок виконується із запізненням на рік після розробки на всю потужність залягання 

корисної копалини з врахуванням робочого майданчика. 

Для забезпечення електропостачання виробничого майданчика заплановано встановлення дизельної 

електростанції (ДЕС) потужністю близько 750 кВт. 

На території виробничого майданчика заплановано обладнання спеціальних приміщень для 

працюючих на кар’єрі. Для опалення даних приміщень можливе застосування електричних нагрівачів, або 

твердопаливного котла, або їх комбінація. 

Технічна альтернатива 2. 

В якості технічної альтернативи можна розглядати розробку родовища гідромеханізованим 

способом – за допомогою земснаряду – оскільки є можливість часткового або повного обводнення 

родовища (безнапірний водоносний горизонт знаходиться на рівні 0,5 – 2,5 м від денної поверхні).  

Земснаряд являє собою понтон, на якому розташовується землесос – потужний насос відцентрового 

типу. На дно опускається всмоктувальний пристрій землесоса і, при необхідності, механічний розпушувач. 

Працюючи землесос всмоктує піщано-гравійну суміш разом із водою (так звану пульпу) та транспортує її 

по плавучому пульпопроводу, який збирається з ланок-труб на поплавцях, на сушу до карт намиву. 

Оскільки, такий процес вимагає додаткового залучення територій для створення карт намиву та 

додаткових технологічних рішень для зневоднення корисної копалини, що з екологічної та економічної 

сторони є недоцільним – Технічна альтернатива 2 в подальшому не розглядалась. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Територіальна альтернатива 1. Розробку ділянки Західна Подорожненського родовища 

планується проводити на трьох земельних ділянках, що перебувають в оренді ТОВ «Вісла»-W: 

- земельна ділянка з кадастровим номером №4621588300:00:03:000:0375, площею 1,0169 га, з 

цільовим призначенням – під розробку ділянки «Західна» Подорожненського родовища піщано-гравійної 

суміші; 

- земельна ділянка з кадастровим номером №4621588300:00:03:000:0376, площею 1,6949 га, з 

цільовим призначенням – під розробку ділянки «Західна» Подорожненського родовища піщано-гравійної 

суміші; 

- земельна ділянка з кадастровим номером №4621588300:00:03:000:0377, площею 1,6949 га, з 

цільовим призначенням – під розробку ділянки «Західна» Подорожненського родовища піщано-гравійної 

суміші; 

Загальна площа земельних ділянок – 4,4067 га. 

В подальшому, після відробки вищевказаних земельних ділянок, заплановано залучення до 

видобутку території ділянки Західна Подорожненського родовища піщано-гравійних сумішей площею до 

15 га. 

Територіальна альтернатива 2. 



Альтернативні варіанти територіального розміщення кар’єру не розглядалися, у зв’язку з 

наступними факторами: ділянки перебувають в оренді підприємства; сприятливе транспортне 

розташування; розташуванням родовища у прив’язці до покладів корисної копалини; географічною 

прив’язкою родовища відповідно до спеціального дозволу на користування надрами.  

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки Територіальна альтернатива 1 географічно 

прив’язана до родовища відповідно до спеціального дозволу на користування надрами. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Видобування піщано-гравійних порід в якості сировини придатної для виробництва гравію, щебеню 

і піску збагаченого для будівельних робіт. Забезпечення сировиною будівельної галузі України. Згідно 

умов спеціального дозволу на користування надрами №4904 від 10 лютого 2009 року: першочергове 

забезпечення сировиною підприємств та організацій для ліквідації наслідків стихійного лиха. Створення 

нових робочих місць та наповнення бюджетів різних рівнів. Соціально-економічний вплив 

характеризується як позитивний. 

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

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

ТОВ «Вісла»-W планує видобування корисних копалин (промислова розробка родовища) на ділянці 

Західна Подорожненського родовища піщано-гравійних сумішей (ПГС) згідно спеціального дозволу на 

користування надрами №4904 від 10 лютого 2009 року. Місцезнаходження родовища: північно-західна 

околиця с. Подорожнє Журавненської територіальної громади Стрийського (колишнього Жидачівського) 

р-ну Львівської області. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами – 20 років. 

Планується видобування піщано-гравійних порід в якості сировини придатної для виробництва 

гравію, щебеню і піску збагаченого для будівельних робіт. 

Площа ділянки Західна Подорожненського родовища ПГС – 34,0 га. 

Протоколом засідання колегії ДКЗ України від 11 вересня 2008 року №1589 запаси корисної 

копалини ділянки Західна Подорожненського родовища ПГС були затверджені за категоріями в наступних 

кількостях: категорія В – 301,0 тис. м3; категорія С1 – 1874,0 тис. м3; категорія В+С1 – 2175,0 тис. м3. 

Загальна площа земельних ділянок, що перебувають в оренді ТОВ «Вісла»-W і першочергово 

плануються до залучення у виробничій діяльності – 4,4067 га.  

Заплановано видобувати і переробляти 100,0 тис. м3 гірничої маси на рік. Ділянка буде розроблятись 

кар’єром. Прийнята транспортна схема розробки з зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. 

Технологічна схема передбачає безпосередню розробку піщано-гравійних порід екскаватором одним 

уступом з паралельним просуванням фронту робіт зворотним ходом у відвал. Транспортування на 

подальшу переробку відбуватиметься за допомогою автосамоскидів. Розкривні породи – ґрунтово-

рослинний шар попередньо розробляється бульдозером з переміщенням ґрунту за межі кар’єру. Товщина 

знімання родючого шару ґрунту – 0,20 м зі складуванням в бурти роздільно від розкривних порід для 

подальшого використання. Сформовані бурти родючого шару ґрунту засіваються сумішшю багаторічних 

трав з метою захисту від розмиву та забруднення. 

Режим роботи кар’єру круглорічний, 260 робочих днів на рік, 2 зміни на день. Тривалість зміни 8 

годин.  

Очікувані техніко-економічні показники: 

- запаси корисної копалини в контурі кар’єру: 2179,9 тис. м3; експлуатаційні запаси корисної 

копалини: 2085,0 тис. м3; об’єм розкривних порід ( у т. ч. ґрунтово-рослинний шар): 97,5 тис. м3 (31,3 тис. 

м3); промисловий коефіцієнт розкриву: 0,08 м3/м3; річна потужність кар’єру: по корисній копалині – 100,0 

тис. м3; по розкриву – 8,0 тис. м3; строк забезпеченості запасами: 21 рік. 

По завершенню видобувних робіт планується рекультивація порушених земель. Згідно технічних 

умов рекультивація запланована під об’єкт водного фонду – облаштоване водоймище.  

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:  

щодо технічної альтернативи 1 та територіальної альтернативи 1 

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно чинного Законодавства 

України, а саме: «Про охорону навколишнього природного середовища», ЗУ «Про охорону атмосферного 

повітря», Водного кодексу України – дотримання водоохоронної зони р. Свіча, ДСП №173-96 – 

дотримання санітарно захисної зони (СЗЗ): видобування ПГС з кар’єру згідно додатку 4 ДСП №173-96 

відноситься до 5-го класу виробництв будівельної промисловості – підприємства по видобуванню каміння 

безвибуховим способом та підприємства по обробці природного каміння (СЗЗ – 50 м), Земельного кодексу 

України, Кодексу України про надра, ЗУ «Про охорону земель», технічними умовами та ін. 

щодо технічної альтернативи 2 та територіальної альтернативи 2 – в подальшому не 

розглядаються. 

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

Щодо територіальної альтернативи №1 та Технічної альтернативи №1: Еколого-інженерна 

підготовка для планованої діяльності передбачає: польове обстеження; інженерно-геологічні 

вишукування; виготовлення проектної документації; розроблення оцінки впливу на довкілля, дотримання 

ТУ відповідних служб. До заходів захисту території належить: дотримання санітарно-захисних зон; 



охорона вод (в т. ч. ґрунтових), та інше. Виконання робіт проводити з урахуванням вимог по збереженню 

навколишнього середовища.  

Щодо територіальної альтернативи №2 та Технічної альтернативи №2: в подальшому не 

розглядаються. 

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

Щодо територіальної альтернативи №1 та Технічної альтернативи №1: 

Вплив на клімат та мікроклімат. Процес видобування піщано-гравійних сумішей на ділянці 

Західна Подорожненського родовища не належить до видів діяльності, зі значними виділеннями тепла або 

вологи. Гази, що призводить до парникового ефекту і викиди яких можуть вплинути на клімат і 

мікроклімат в прилеглій місцевості, будуть виділятися в процесі роботи кар’єрної техніки, спалювання 

дизельного пального ДЕС, спалювання палива твердопаливним котлом. За належних умов експлуатації 

техніки у справному стані викиди парникових газів будуть незначними. Вплив на клімат, мікроклімат 

оцінюється як незначний. 

Вплив на атмосферне повітря. Під час експлуатації об’єкта планованої діяльності джерелами 

викидів будуть: процес розробки родовища екскаваторами, процес планування території, створення буртів, 

розробки родовища і ґрунтово-рослинного шару бульдозерами, навантаження корисної копалини на 

автосамоскиди, переміщення техніки територією родовища, заправки кар’єрної техніки, спалювання 

дизельного палива ДЕС, спалювання палива твердопаливним котлом та спалювання дизельного палива 

двигунами внутрішнього згорання. Планується, що викидатимуться наступні ЗР: вуглецю оксид, азоту 

діоксид, метан, вуглецю діоксид, азоту(I)оксид (N2О), сірки діоксид, сажа, бенз(а)пірен, група НМЛОС, 

суспендовані тверді частинки, недиференційовані за складом та вуглеводні насичені С12-С19. Вплив 

оцінюється як допустимий.  

Вплив на ґрунт та геологічне середовище. Вплив планованої діяльності на ґрунти та геологічне 

середовище передбачається в процесі розробки родовища і полягатиме в знятті ґрунтово-рослинного шару 

та розкривних порід і екскавації корисної копалини. По завершення видобувних робіт запланована 

рекультивація порушених видобувною діяльністю земель під водоймище в зв’язку з економічною 

недоцільністю повного засипання виробленого простору кар’єру. Вплив оцінюється як допустимий. 

Вплив на водне середовище. Питні потреби працівників забезпечуватимуться привізною водою. Для 

забезпечення санітарно-побутових потреб персоналу на території будуть встановлені біотуалети. 

Подальше поводження з РПВ (рідкими побутовими відходами) здійснюється відповідно до вимог ЗУ «Про 

відходи», з урахуванням та на підставі наявності договору з відповідною спеціалізованою організацією. 

Видобувна діяльність буде здійснюватись за межами водоохоронної зони р. Свіча. Примусовий 

водовідлив та водовідвід на родовищі не передбачаються. Заправка кар’єрної техніки буде здійснюватись 

з паливної ємності до 10 м3 за межами водоохоронної зони, на майданчику з твердим покриттям.  

Вплив на водне середовище оцінюється як незначний. 

Вплив на об’єкти ПЗФ. Території ПЗФ (нижчих та вищих рангів), національних парків, Смарагдової 

мережі та інших об’єктів Заповідного Фонду в межах планованої діяльності відсутні. Територія планованої 

діяльності не межує з об’єктами ПЗФ. 

Вплив на флору, фауну. Реліктові рослини, рослини та тварини, які знаходяться під охороною 

Червоної книги на прилеглих територіях та в межах ділянки планованої діяльності відсутні. Порушення 

чи видалення зелених насаджень не передбачається. Рослинність земельних ділянок представлена кущами 

та чагарниками.  

Вплив на об’єкти культурної та археологічної спадщини. Вплив на об’єкти культурної та 

археологічної спадщини відсутній, оскільки територія планованої діяльності вільна від об’єктів культурної 

та археологічної спадщини та не межує з ними. 

Вплив на соціально-економічні умови. Видобування піщано-гравійних порід в якості сировини 

придатної для виробництва гравію, щебеню і піску збагаченого для будівельних робіт. Забезпечення 

сировиною будівельної галузі України. Згідно умов спеціального дозволу на користування надрами №4904 

від 10 лютого 2009 року: першочергове забезпечення сировиною підприємств та організацій для ліквідації 

наслідків стихійного лиха. Створення нових робочих місць та наповнення бюджетів різних рівнів. 

Соціально-економічний вплив характеризується як позитивний. 

Щодо територіальної альтернативи 2 та технічної альтернативи 2: в подальшому не 

розглядаються. 

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»)  

До другої категорії видів діяльності:  

- ст. 3 п. 3) видобувну промисловість: видобування корисних копалин, крім корисних копалин 

місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм 

земельних ділянок з відповідним цільовим використанням; перероблення корисних копалин, у тому числі 

збагачення; 

- ст. 3 п. 14) розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження 

планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності 



або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, 

перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не 

справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів 

України. 

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 значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав) 

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу немає. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля 

Рівень деталізації інформації та плановий обсяг досліджень, що підлягає включенню до звіту з ОВД 

буде проведений у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-V111  

від 18.12.2017р. 

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 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 абзацом п’ятим цього пункту; 

- 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 

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 

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 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 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 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  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде висновок 

з оцінки впливу на довкілля, який видається Департаментом екології та природних ресурсів Львівської 

обласної державної адміністрації, для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами. 

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  

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації вул. 

Стрийська, 98 м. Львів, Україна 79026, електронна пошта:  envir@loda.gov.ua, телефон/факс: (032)238-73-

83, контактна особа – Сорока Назарій Любомирович. 


