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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Спеціальне використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного
користування та рубок формування і оздоровлення лісу. Заготівля деревини здійснюється в
межах розрахункової лісосіки, фонду рубок головного користування, та рубок формування та
оздоровлення лісів, на підставі спеціального дозволу – лісорубного квитка.
Зрізування деревини здійснюється за допомогою бензопил, трелювання сортиментами
за допомогою колісних тракторів із захватами з подальшим транспортуванням на склад та
зберігання продукції.
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території лісового фонду
ДП «Володимирецьке лісове господарство», яке включає 9 структурних підрозділів (лісництва)
– Антонівське, Біленське, Володимирецьке, Воронківське, Красносільське, Степангородське,
Телковицьке, Хиноцьке, Цепцевицьке. Лісові масиви розташовані в межах двох
адміністративних районів Рівненської області – Володимирецького та Зарічненського.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг
виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИРЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
(ДП"ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ ЛІСГОСП")
Код ЄДРПОУ 00992757
Юридична адреса: 34380, Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Антонівка, вул.
партизанська, буд. 23.
Контактний номер телефону: тел.: (03656) 2-28-80
E-mail: dlgvolod@ukr.net
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця,
ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця,
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний
номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу

на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова
Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган,
який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності будуть
спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів – лісорубні квитки, що видаються
Рівненським обласним управлінням лісового та мисливського господарства
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що
передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських
слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі
висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не
призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу
на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова
Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган,
до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35 м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу
на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50
Контактна особа: директор Департаменту екологічної оцінки та контролю – Тіщенкова
Марина Олегівна. e-mail: OVD@mepr.gov.ua
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану
діяльність.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також
час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:
Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе в робочі часи з 01.03.2021 у приміщенні:
1. Зарічненській ОТГ за адресою: 34000 Рівненська обл., Зарічненський район
(Варашський район) смт. Зарічне, вул. Центральна, 11.
Контактна особа: Полюхович Віталій Іванович, телефон 068 28 26 318.
2.Володимирецька ОТГ за адресою: 34300, Рівненська обл., Володимирецький р-н, смт
Володимирець, вул. Грушевського, буд. 56.
Контактна особа: Блищик Юрій Миколайович 098 87 90 770.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з
документами, контактна особа)

