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ПП «Ефективна відгодівля тварин-Захід», код ЄДРПОУ 33420204 має наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря.
Фактична адреса проммайданчика: 81720, Львівська обл., Стрийський р-н., с. Чорний Острів, вул. Галицька, 146.
Підприємство спеціалізується на розведенні свійської птиці. На промисловому майданчику підприємства знаходиться пташник 
для утримання курей-бройлерів з допоміжними будівлями. Усього на території підприємства налічується 33 джерела забруднення 
повітря. Внаслідок діяльності підприємства, в атмосферне повітря виділяються наступні речовини, такі як: аміак, сірководень, 
фенол, альдегід пропіоновий, диметиламін, кислота капронова, диметилсульфід, метилмеркаптан, оксиди азоту, сірки діоксид, 
вуглецю оксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок та парникові гази (метан, вуглекислий газ, азоту(І) оксид).
За ступенем впливу на стан атмосферного повітря, підприємство належить до об’єктів другої групи. 
Зауваження та пропозиції надсилати протягом 30 календарних днів в Стрийську РДА за адресою : 82400, м. Стрий, вул. 
С.Бандери, 28, тел. (03245) 7-05-05, stryirda@loda.gov.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю «Щедро», виробничий підрозділ «ЛЖК», що знаходиться за адресою:  
Львівська область, м. Львів, вул. Городоцька,132 має намір отримати корегування до дозволу на викиди забрудню-
ючих речовин  в атмосферне повітря.
За рік в атмосферне повітря викидається: речовини у вигляді суспендованих твердих речовин –  0,00016  т/рік; оцтова 
кислота-0,0000 18т/рік; натрію гідрооксид - 0,00084 т/рік.
Зауваження та пропозиції надсилати протягом 30 календарних днів у Департамент містобудування Львівської міської ради  
за адресою: 79006, пл. Ринок,1, м. Львів.

50  № 735 Львів (вул. Личаківська, 162 - 182) - Лоні міжміський 59,0
Перемишляни (до с. Лоні): 6.20                              
Львів: 10.15; 14.45; 19.15                                      
Лоні: 7.50; 12.35; 17.00                                             
Лоні (до м. Перемишляни): 20.55

1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

51  № 737 Львів (вул. Личаківська, 162 - 182) - Біле, 1-й графік міжміський 75,0 Львів: 8.00; 13.15; 18.00                                             
Біле: 5.20; 10.40; 15.25 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

52  № 738 Львів (вул. Личаківська, 162 - 182) - Новосілки ч/з Пере-
мишляни,  2-й графік міжміський 67,0

Перемишляни (до с. Новосілки): 5.30; 14.25                       
Львів: 9.15; 18.15                                                 
Новосілки (до м. Львів): 6.30; 15.30                   
Новосілки (до м. Перемишляни): 11.40; 20.30 

1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

53  № 739 Львів (вул. Личаківська, 162 - 182) - Смереківка міжміський 73,0
Перемишляни (до м. Львів): 5.35                         
Львів: 7.00; 12.30; 17.05                             
Смереківка: 9.40; 14.35                              
Смереківка (до м. Перемишляни): 19.10 

1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

54  № 747 Львів АС-5 - Перемишляни АС ч/з Бібрку, 1-й графік міжміський 54,0 Львів: 7.40; 10.55; 14.30; 18.10                         
Перемишляни: 5.55; 9.15; 12.40; 16.35 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

55  № 747 Львів АС-5 - Перемишляни АС ч/з Бібрку, 2-й графік міжміський 54,0 Львів: 8.10; 11.30; 15.20; 18.40                         
Перемишляни: 6.30; 9.50; 13.40; 17.00 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

56  № 751 Львів (вул. Личаківська, 162 - 182) - Золочів АС - Поморяни, 
1-й графік міжміський 91,0

Львів (до м. Золочів): 8.30; 12.45
Львів (до с. Поморяни): 17.30                           
Поморяни: 6.00; 19.30 (до м. Золочів)
Золочів (на м. Львів): 10.45; 15.30

1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

57  № 751 Львів (вул. Личаківська, 162 - 182) - Золочів АС - Поморяни,  
2-й графік міжміський 91,0 Львів (до м. Золочів): 8.15; 12.15; 16.15          

Золочів (до м. Львів): 10.00; 14.00; 18.00 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

58  № 757 Львів (вул. Личаківська, 162 - 182) - Підгірці ч/з Золочів, 
2-й графік міжміський 81,0

Львів: 7.45; 12.30 (до  м. Золочів); 16.45
Підгірці: 5.30; 9.45                                            
Золочів: 14.45

1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

59  № 769 Львів (вул. Личаківська, 162 - 182) - Майдан Гологірський, 
Майдан Гологірський - Золочів АС міжміський 58,0 / 

29,0

Золочів (до с. Майдан Гологірський): 6.30
Майдан Гологірський (до м. Золочів): 7.30            
Золочів (до м. Львів): 13.30;18.30                                             
Львів (до м. Золочів):16.20; 20.25

1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

60  № 770 Червоноград АС - Новоселище ч/з Кам'янка-Бузьку, Буськ міжміський 150,0
Червоноград: 13.00                                                         
Новоселище: 7.10;  17.55 (до м. Золочів)              
Золочів: 6.25 (до с. Новоселище)

1 1  М3 клас ІІІ щоденно звичайний

61  № 772 Львів АС-2 - Соколів ч/з Новий Яричів міжміський 53,0 Львів: 8.10; 17.25; 20.15                                                              
Соколів: 6.10; 9.35; 18.50 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

62  № 837 Львів АС-5 - Ходорів АС - Жидачів АС ч/з Дев'ятники міжміський 71,0 Львів: 7.10; 12.00; 17.00                                   
Жидачів: 5.00; 9.30; 14.25 1 1 М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

63  № 882 Львів АС-5 - Ходорів АС - Новий Розділ АС, 2-й графік міжміський 83,0 Львів: 9.25; 15.15                                                                   
Новий Розділ: 5.40; 12.00; 18.30 1 1 М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

64  № 882 Львів АС-5 - Ходорів АС - Новий Розділ АС, 3-й графік міжміський 83,0 Львів: 6.15; 13.10; 19.25
Новий Розділ: 9.10; 16.10 1 1 М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

65  № 882 Львів АС-5 - Ходорів АС - Новий Розділ АС, 4-й графік міжміський 83,0 Львів: 10.10; 16.15                                                                
Новий Розділ: 6.10; 13.20; 19.30 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

66  № 882 Львів АС-5 - Ходорів АС - Новий Розділ АС, 5-й графік міжміський 83,0 Львів: 7.20; 14.15; 20.05
Новий Розділ: 10.10; 17.20 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

67  № 882 Львів АС-5 - Ходорів АС - Новий Розділ АС, 6-й графік міжміський 83,0 Львів: 10.35; 16.55                                                                   
Новий Розділ: 6.50; 14.00 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

68  № 882 Львів АС-5 - Ходорів АС - Новий Розділ АС, 7-й графік міжміський 83,0 Львів: 7.55; 14.40; 20.25 (до м. Ходорів)                                                                   
Новий Розділ: 11.20; 17.45 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

69  № 882 Львів АС-5 - Ходорів АС - Новий Розділ АС, 8-й графік міжміський 83,0 Львів: 12.05; 18.00                                                                   
Новий Розділ: 8.40; 15.15 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

70  № 889 Дрогобич АС №2 - Сопіт - Славське ч/з Сколе, 1-й графік міжміський 99,0 Дрогобич: 6.45; 13.50                                                       
Славське: 10.30; 17.20 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

71  № 889 Дрогобич АС №2 - Сопіт - Славське ч/з Сколе, 2-й графік міжміський 99,0 Дрогобич:  10.15; 17.10                                                       
Славське: 6.30; 13.45 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

72  № 929 Львів (вул. Личаківська, 162 - 182) - Лагодів - Перемишляни 
АС - Станимир міжміський 70,0

Львів: 7.20; 14.40 (до с. Лагодів); 
18.20 (до м. Перемишляни) 
Перемишляни (до м. Львів): 5.00                       
Станимир: 11.05                                                   
Лагодів: 16.30

1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

73  № 970 Броди АС - Чепелі ч/з Літовище, Жарків міжміський 58,0 Броди: 12.40; 21.15
Чепелі: 6.00; 14.05 1 1  М3 клас ІІ, ІІІ щоденно звичайний

Умови (обов’язкові та додаткові)
   конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та  

міжміських  автобусних маршрутах загального користування,
 які не виходять за межі  території Львівської області  

(внутрішньообласні маршрути), що відбудеться  27 січня 2022 
року (далі - Умови)

Конкурс з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних 
маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області 
(внутрішньообласні маршрути), проводиться відповідно до Закону України 
«Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на 
автобусних маршрутах загального користування» № 1081 від 03.12.2008 року 
(із змінами та доповненнями), згідно умов за переліком об’єктів конкурсу. 

Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження мо-
нополізму на ринку пасажирських перевезень та вибір на конкурсних 
засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати 
належну якість обслуговування перевезень пасажирів в області.

Об’єкти конкурсу – маршрут  приміського автобусного сполучення, 
оборотні рейси одного автобуса на міжміському маршруті.

Відповідно до  ст. 45 Закону України «Про автомобільний  транспорт»  
у конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному 
маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні 
перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносяться на 
конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості 
сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, ви-
кладеним у статті 34 Закону України «Про автомобільний  транспорт».

Клас автобусів визначений згідно з затвердженим Порядком визна-
чення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за 
видами сполучення та режимами руху (наказ Міністерства транспорту 
та зв’язку України від 12.04.2007р. № 285). 

Автобуси, що пропонуються перевізником-претендентом для пере-
везення пасажирів на внутрішньообласних маршрутах  за технічними, 
екологічними показниками повинні відповідати вимогам законодавства 
у сфері автомобільного транспорту.  Не допускаються для участі в 
конкурсі автобуси переобладнані з вантажних транспортних засобів. 

Для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських та між-
міських  автобусних маршрутах загального користування, які не виходять 
за межі території Львівської області, перевізник-претендент повинен мати 
достатню кількість транспортних засобів, необхідних для виконання пере-
везень, та достатню кількість резервних транспортних засобів, яка стано-
вить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

Автобуси, які пропонуються перевізником-претендентом для резерву, 
повинні бути не нижче за показниками категорії та класу основних авто-
транспортних засобів, які  пропонуються для обслуговування маршруту.

На об’єкті конкурсу, який включає приміські внутрішньообласні авто-
бусні маршрути загального користування, забезпечується робота тран-
спортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків – з 
1 січня 2020 року.

*Для роботи на об’єктах конкурсу № 2 та № 22 організатором 
перевезень визначена обов’язкова наявність транспортного засобу 
пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю.

Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю 
та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані 
для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями 
опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення 
зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, 
текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

В разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відпові-
дають умовам конкурсу, перевізники мають право подавати документи 
для участі в конкурсі, а також інвестиційний проект-зобов’язання щодо 
оновлення парку автобусів, які будуть повністю відповідати всім вимогам 
на цьому об’єкті конкурсу, на визначений період до п’яти років.

Додатковою умовою для роботи на оголошених об’єктах конкурсу є 
наявність встановлених GPS-модулів на транспортні засоби, які будуть 
використовуватись на маршруті, що є об’єктом конкурсу, з подальшим 
підключенням та передачею даних до КП ЛОР «Центральна диспетчер-
ська служба пасажирських перевезень».

В разі впровадження Організатором перевезень автоматизованої 
системи обліку оплати проїзду на приміських та міжміських маршру-
тах загального користування, протягом визначеного Організатором 
перевезень терміну (не більше 180 календарних днів), забезпечити 
встановлення на транспортних засобах, що обслуговують маршрути, 
які є об’єктом конкурсу, обладнання для справляння плати за проїзд, 
зареєструвати його в автоматизованій системі оплати обліку проїзду та 
використовувати за призначенням.

Перелік документів для участі в конкурсах визначений статтею 46 
Закону України «Про автомобільний транспорт» та пунктом 29 Порядку 
проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 
загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03.12.2008 № 1081. Крім того, перевізники-претенденти 
подають для участі в конкурсі копії сертифікатів відповідності та 
екологічності автобуса із додатками, в яких зазначена інформація, 
що характеризує транспортний засіб, на який видано сертифікат або 
транспортний засіб, що підпадає під сферу дії сертифікату, виданого на 
партію (серію) автобусів з такими характеристиками, виданих уповно-
важеним Міністерством інфраструктури України органом із сертифікації.

Оплата за участь у конкурсі претендентом не вноситься. При поданні 

конверта з позначкою № 1, що  містить документи для участі в конкурсі, 
додається довідка довільної форми з інформацією про те, що претенден-
том (вказати найменування перевізника) не вносилась плата за участь 
у конкурсі у зв’язку з відсутністю такої вимоги в оголошенні Львівської 
обласної  державної адміністрації про проведення конкурсу, розміще-
ному у газеті «Львівська Пошта» від 02.12.2021 року № 49 (2370).

Також з метою визначення переможців конкурсів на міжміських авто-
бусних маршрутах (у разі рівних пропозицій претендентів) рекоменду-
ється разом з документами для участі в конкурсах подавати свідоцтва 
відповідності автобусів параметрам комфортності.

Документи для участі в конкурсі  подаються у двох закритих конвертах 
з позначками на кожному конверті “№ 1” та “№ 2” відповідно, із зазна-
ченням дати конкурсу та назви перевізника-претендента, який подає 
документи для участі в конкурсі. 

Документи, подані перевізником-претендентом для участі в конкурсі, 
пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються автомобільним 
перевізником або уповноваженою особою автомобільного перевізника 
із зазначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи та зазначена в них інформація, що подані автомобільними 
перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинні бути до-
стовірними станом на дату подання таких документів на конкурс і на 
дату проведення самого конкурсу.

Перевірку поданих документів для участі в конкурсі на відповідність 
обов’язковим і додатковим умовам конкурсу та наявності усіх документів 
проводить Організатор перевезень із залученням відповідних фахівців 
за їх згодою.

До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які 
визначені в пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081. 

Термін подачі документів на конкурс – до 18.00 год.  28  грудня 
2021 року включно.

УВАГА! Отримання бланків (заяви на участь в конкурсі і анкети 
перевізника), одержання необхідної інформації про об’єкти конкурсу, 
роз’яснення щодо умов конкурсу, а також прийом документів на участь в 
конкурсі здійснюється в Управлінні транспорту та зв’язку Львівської об-
ласної державної адміністрації  за адресою: м. Львів, вул. Винниченка,18, 
кімн. 449, з 9.00 год. до 18.00 год. (в п’ятницю до 16.45), крім вихідних 
та святкових днів. Телефон для довідок: 299-91-31.

У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі його  
інтереси  може   представляти   особа,  яка  має довіреність, видану 
перевізником-претендентом.

Конкурс проводитиметься з 11.00 год.  27 січня 2022 року за 
адресою: м. Львів, вул. Винниченка,18.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування Львівської міської ради повідомляє, 
що на офіційному веб-сайті Львівської міської ради в 
розділі «Місто» в рубриці «Проекти містобудівної до-
кументації» оприлюднено заяву про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки до проекту детального 
плану території у районі вул. Л. Поповича, вул. Л. Глі-
бова, вул. М. Драгоманова. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління архітектури та урбаністики департаменту 
містобудування Львівської міської ради повідомляє, 
що на офіційному веб-сайті Львівської міської ради в 
розділі «Місто» в рубриці «Проекти містобудівної до-
кументації» оприлюднено заяву про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки до проекту детального 
плану території у районі вул. Промислової, вул. Горо-
дницької, вул. Б. Януша, вул. Жовківської.


