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 Голові Львівської обласної 

державної адміністрації 

Синютці О.М. 

 

Шановний Олеже Михайловичу! 

 

До мене, як до народного депутата, звернулись мешканці м. Сокаль, 

Львівської області. Суть звернення полягає у загрозі порушення їх прав на 

безпечне для життя і здоров'я довкілля. 

На території їх населеного пункту, у м. Сокаль, приватним підприємством 

«Ріал» (код ЄДОПОУ 13818222) планується встановлення утилізатора 

небезпечних відходів на базі колишнього заводу «Хімволокно». Повідомлення 

про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (далі - 

Повідомлення) можете знайти у додатку. 

Наразі дане Повідомлення офіційно було оприлюднено на сайті 

Міністерства екології та природних ресурсів 21.02.2019 р. під                             

№: 20192192885/8709.  

Прошу Вас звернути увагу на такі недоліки цього Повідомлення: 

- в Повідомленні не наводиться ідентифікуюча інформація про спосіб 

утилізації. Саме клас та види застосування фільтрів викидів при спалюванні. 

При цьому, за наявної високої вартості фільтрів та їх обслуговування існує 

ризик, що спалювання буде відбуватись без очистки викидів, що у свою чергу 

нанесене шкоду населенню; 

- зазначена неправдива інформація у п. 10 щодо відсутності впливу на 

транскордонну співпрацю. Адже за часів існування  заводу «Хімволокно» не є 

секретом, що всі стоки з його території потрапляли у річку Західний Буг. Через 

20 км ці стоки потрапляли у Польщу. Тому наявні були постійні транскордонні 

конфлікти. Нема гарантії, що у даному випадку будівництва утилізатора 

небезпечних відходів не буде відбуватись так само;   

- враховуючи незавершену реформу екологічної інспекції виникають 

дуже серйозні застереження щодо ефективного контролю діяльності такого 

підприємства, а відтак порушення прав громади на чисте довкілля (повітря, 

воду, грунти); вважаю, що такі проекти мають реалізовуватись під жорстким 

контролем держави у місцях за межами населених пунктів. 

 



Тому, враховуючи рівень потенційної загрози великій кількості 

населення, вимагаю щоб представники Львівської обласної державної 

адміністрації на чолі з Вами, шановний Олеже Михайловичу, відвідали  

м. Сокаль, взяли участь та виступили на сесіях районних та міських рад разом із  

представниками даного населеного пункту.  

 

Як зазначено у першому принципі Декларації конференції ООН з охорони 

навколишнього природного середовища (1972, Стокгольм), люди мають 

фундаментальне право на вільні, якісні та адекватні умови життя в 

навколишньому середовищі, якість якого дає змогу вести гідне та благополучне 

життя. Це право мають забезпечувати держави. 

 

У статті 50 Конституції України зазначено: “Кожен має право на безпечне 

для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього 

права шкоди. 

 

Зважаючи на нещодавні Ваші офіційні заяви, Шановний Олеже 

Михайловичу, відносно Вашого негативного ставлення щодо будівництва 

утилізаторів небезпечних відходів, прошу Вас, в порядку статті 16 Закону 

України «Про статус народного депутата України», розглянути зазначене 

звернення і відстояти права громадян на чисте довкілля з метою 

попередження збурення населення. Адже мова у даному випадку йде про 

небезпечні відходи і будівництва утилізатора саме на територіях населеного 

пункту, що вкрай звужує права громадян на гідні умови життя в 

навколишньому середовищі.  

 

Про наслідки розгляду прошу повідомити мене у встановлений чинним 

законодавством термін. 

 

 

З повагою 

народний депутат України                                                                КІРАЛЬ С.І. 

 

 

 

 


