ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
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№

На №

від

ДП «Тернопільське лісове
господарство»
вул. Багата, 5А
м. Тернопіль

Управління повідомляє, що з дня офіційного оприлюднення Повідомлення
про плановану діяльність ДП «Тернопільське лісове господарство» ііюдо
заліснення (посадка нових лісів) на території Качанівської сільської ради
Підволочиського району Тернопільської області, яка підлягає оцінці впливу на
довкілля (реєстраційний номер 20191322580 у Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля) протягом 20 робочих днів, на адресу управління надійшов лист
від Громадської організації «Українська природоохоронна група» до
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (копія додається).
Додаток: на 2 арк. в 1 прим.
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ПРОПОЗИЦІЇ д о ОБСЯГУ ЗВІТУ з о в д
Проекту Створення захисних лісових насаджень (нові ліси)
М; 2019132580.7382 растрі ОВД
До
Вас
звертаються
керівництво
громадської
організації
«Українська
природоохоронна група», створеної і метою розвитку мережі природио-заповіднопі фонду,
збереження біоріїноманігтя га впровадження в Україні міжнародною природоохоронного
законодавства.
Згідно даних «Реєстру оцінки тяту на довкілля» Н»р://еіа шепг,gov.ua Державне
підітри» метво «Тернопільське лісове г ш т т р а ш п повідомило про початок процедури ОВД
проекту «Створення захисних лісових насаджень (нові лісп)» (відведення земельної ДІЛЯНКИ
» постійне користування іагальною площею 158,1388 га). Номер повідомлення
2019132580/7382,
Згідно « а г а - 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», протягом 20 робочих
я»® з я т е щ Ш Ш М к Щ 0 Ж І І Р ірвіаомлення про плановану діяльність, яка підлягає
тм.Ш впливу на твшт,
громадськість може надати уповноваженому територіальному
органу, а у випадках, визначених частинами третьою і четвертою акї статті. уповноваженому центральному органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності,
обе/try -.«ХЛІДЖЄІІЬ та pang ? і і зації інформації. шо підля» ас включенню до звіту з ottftmt
впливу на довкілля, У разі отримання зауважень І пропозицій громадськості ВІДПОВІДНИЙ
уповноважений орган повідомляє про инх суб'єкту господарювання та Иадас йому копії
зауважень і пропозицій прошлеЩ трьох робочих днів з дня їх отримання
Керуючись тмщжятш*
В И яЩШ необхідніша аби к «Іагті з оцінки впливу на
довкілля» щодо дилмюсті м Щmm щхштом були проведені наступні дослідження та
наведена інформація, і
•
•
•
•

•
•

Чи входить територія т Ш т я ш Ш дальності у кежі територій Смарагдової мережі
Європи.
Ми входить щ т щ я я Щтмяшгт дальності до складу скомережі.
Чн наявні на території планованої діяльності війн флори та фауни, инесені до
Червоної Книги України.
Чн наявні на територія алзиовдаюї діяльності инлн флори те фауни, що охороняються
її ІДНІ. Конвеишї про охорону зіікої флори та фаусш І природних середовищ існування
В Європі (Бернсьга конпеишх) та інших міжнародних >тол ратифікованих Україною?
В який період iipow- m исі до нджешя наявності популяцій шшезгазаиш видів
рослинного та тваринного світу.
Чи буде діяльність впливати шипова» дальність т території природно-заповідного
фонду.
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Відповідь на шпи просимо надіслати у строки, естаноялсігі итііОнальним
Шоно.іаясіК»і. на адресу: 08600, Київська область, м ВІгилмсйц вуя. Гоголя. 40,
і повагою.
Г олова Правління
ГО «Українська природоохороия* '««и»
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