______________
(дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі
з оцінки впливу на довкілля)

______________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Державне підприємство «Цуманське лісове господарство» (код згідно з ЄДРПОУ –
00991491) інформує про намір впровадити планову діяльність та оцінку її впливу на
довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Поштовий індекс – 45233; адреса: Волинська обл., Ківерцівський район,
смт. Цумань, вул.Незалежності,124 ; контактний номер телефону: (03365) 9-48-13.
2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планова діяльність - спеціальне використання лісових ресурсів, а саме заготівля
деревини під час проведення рубок головного користування, на підставі погодженої і
затвердженої нової розрахункової лісосіки (в зв’язку з проведенням базової таксації) .
Розрахункова лісосіка - щорічна науково обґрунтована норма заготівлі деревини в
порядку рубок головного користування, яка затверджується для кожного власника,
постійного користувача лісів окремо за групами порід, виходячи з принципів
безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів. До заготівлі
деревини під час проведення рубок головного користування в межах розрахункової
лісосіки включають перестійні і стиглі деревостани.
Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий).
3. Місце провадження планової діяльності, територіальні альтернативи
Використання лісових ресурсів здійснюється на землях лісогосподарського
призначення ДП «Цуманське ЛГ», до складу якого входять 7 лісництв: Берестянське,
Горинське, Партизанське, Сильненське, Мощаницьке, Холоневицьке, Цуманське.
Лісові ділянки підприємства розташовані у межах Ківерцівського та Маневицького
району Волинської області.
Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий).
4. Соціально-економічний вплив планової діяльності
Планована діяльність у вигляді спеціального використання лісових ресурсів носить
позитивний характер. Найбільш важливими із соціально- економічних факторів є
забезпечення деревообробної промисловості сировиною, сплата до державного та
місцевих бюджетів податків та зборів (в т.ч. рентна плата), створення нових робочих
місць, забезпечення місцевого населення та закладів соціальної сфери паливною
деревиною. Планована діяльність постійно проходить перевірку на виконання
принципів та критеріїв FSC.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Обсяг нової розрахункової лісосіки згідно зведеної відомості розрахункових лісосік
для ДП «Цуманське ЛГ», поданої ВО «Укрдержліспроект», щорічно становить 51,34
тис. куб. м ліквідної деревини, в т.ч. по сосновій госпсекції – 19,77 тис.

куб. м ліквідної деревини, по ялиновій госпсекції – 0,77 тис. куб. м ліквідної деревини,
по дубовій госпсекції – 4,05 тис. куб. м ліквідної деревини, по березовій госпсекції –
7,32 тис. куб. м ліквідної деревини, по осиковій госпсекції – 0,71 тис. куб. м ліквідної
деревини, по чорновільховій госпсекції – 18,03 тис. куб. м ліквідної деревини. У розрізі
категорій лісів розрахункова лісосіка складає : ліси природоохоронного, наукового,
історико-культурного призначення – 21,04 тис. куб. м ліквідної деревини, захисні ліси –
0,34 тис. куб. м ліквідної деревини, експлуатаційні ліси – 29,96 тис. куб. м ліквідної
деревини.
6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно
законодавства України.
7.
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами
Еколого-інженерна підготовка не проводиться.
Технічні та територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий).
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Можливі впливи планової діяльності на довкілля включають:
-повітряне середовище: здійснення мінімальних викидів забруднюючих речовин під
час спалювання порубкових решток, від роботи двигунів тракторів та автомобілів під
час трелювання та вивезення деревини, роботи двигунів бензопил під час звалювання
та розкряжування деревини;
-грунт: незначне порушення лісової підстилки під час вивезення та трелювання
деревини;
-рослинність: прямі загрози, які можуть сприяти порушенню рослинного покриву є
мінімальними; передбачені дії, що направлені на зменшення можливих ризиків щодо
порушення рослинного покриву;
-тваринний світ: незначний вплив через підвищення рівня шуму під час вивезення
та заготівлі деревини.
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”)
Планова діяльність підприємства належить до першої категорії видів діяльності та
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на
довкілля, відповідно до пункту 21, частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля».
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 на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля : у відповідності із вимогами статті
6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості .

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 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.
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 затверджена розрахункова лісосіка , що видається Міністерством
екології та природних ресурсів 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 Міністерства екології та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035; відділ оцінки
впливу на довкілля : m.shimkus@menr.gov.ua; тел.(044) 206-20-89.

