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(реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності (автоматично генерується
програмними
засобами
ведення
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господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Державне підприємство «Тернопільське лісове господарство»
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по

Код ЄДРПОУ 00993024
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
Місце знаходження: 48000, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Багата, 5А
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

тел.: (097)9151482, e-mail: lisgosptr@gmail.com
особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.
Планована діяльність, її характеристика.
Заліснення (посадка нових лісів) на території площею 158,1388 га.
Технічна альтернатива 1.
Заліснення в інших сільських радах Підволочиського району.
Технічна альтернатива 2.
Заліснення в інших сільських радах Тернопільської області.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
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Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Качанівська сільська рада Підволочиського району Тернопільської області.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
В межах діяльності ДП «Тернопільський лісгосп» на території Тернопільської області
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Заліснення покращить екологічний стан району, зменшить викиди СО2 та в майбутньому
(через 80 років) стане сировинною базою для господарської та економічної діяльності.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Заліснення планується на площі 158,1388 га, що виражається в кількості садивного
матеріалу 5 000 саджанців сосни звичайної на 1 га загальною кількістю 790 694 саджанців
на протязі двох років.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно діючого
законодавства України.
По забрудненню водного середовища – відсутнє.
По забрудненню ґрунту – відсутність прямого інтенсивного впливу.
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
- проект лісових культур.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні та інші вишукування виконані у
необхідному обсязі згідно чинного законодавства.
Проектні рішення забезпечують:
- покращення екологічного стану регіону;
- унеможливлює ерозію ґрунту;
- відновлення гумусу в ґрунті.
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
- планування виробничого процесу посадки лісових культур відбувається згідно з
вимогами техніки безпеки та виробничої санітарії.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
- клімат і мікроклімат: покращення через зменшення СО2;
- повітряне середовище: збільшення кисню в повітрі та зменшення шуму до населених
пунктів;
- водне середовище: покращення рівня ґрунтових вод;
- ґрунти та земельні ресурси: відновлення та збереження гумусу;
- геологічне середовище: не передбачається;
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- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: сприяє розвитку біорізноманіття
території;
- навколишнє соціальне середовище (населення): негативні впливи – відсутній;
- навколишнє техногенне середовище: негативні впливи – відсутні.
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1
соціальне середовище, джерела впливу: відсутнє.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається
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 ДП «Тернопільський лісгосп» належить до другої категорія видів
планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля:
2) сільське господарство, лісівництво та водне господарство:
насадження лісу (крім лісо відновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів або на
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5
гектарів і більше;
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
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-VIII 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 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
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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
Висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “ Про оцінку впливу
на довкілля ”)
що видається не передбачається
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
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
Управління екології та природних ресурсів
Тернопільської обласної державної адміністрації
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер
поштова адреса: 46000, м. Тернопіль вул. Шашкевича,3. Телефон, 0352( 22-00-20),
Email: eco_ter@eco.te.gov.ua, контактна особа,
телефону та контактна особа)
ПАНЧУК Олександр Петрович
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