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ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ПЛАНОВАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БІБРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТ-

ВО», ЯКА ПІДЛЯГАЄ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

Державне підприємство «Бібрське лісове 

господарство» код ЄДРПОУ 00992488 інфо-

рмує про намір провадити плановану дія-

льність та оцінку її впливу на довкілля. 

 

Інформація про суб'єкта господарювання. 

Юридична адреса: 81220, Львівська об-

ласть, Перемишлянський район, м.Бібрка, 

вул. В.Стуса, 44. Поштова адреса: 81220, 

Львівська область, Перемишлянський рай-

он, м.Бібрка, вул. В.Стуса, 44 телефон/факс 

(03263)43225, директор Борщ Володимир 

Богданович 

Планована діяльність, її характеристика, 

технічні альтернативи. 

Планована діяльність, її характеристика. 

Заготівля деревини в порядку рубок голов-

ного користування (суцільні та поступові 

рубки площею понад 1 га) у межах виділе-

ного ліміту лісосічного фонду, згідно затве-

рдженої розрахункової лісосіки наказом Мі-

ністерства екології та природних ресурсів 

України за №364 від 25 липня 2012 року. 

Лісозаготівля здійснюється в межах фондів 

рубок головного користування, та на підста-

ві спеціального дозволу - лісорубного квит-

ка. 

Технічна альтернатива 1. 

Технічна альтернатива заготівлі деревини 

в порядку рубок головного користування 

відсутня. 

3. Місце провадження планованої діяльнос-

ті, територіальні альтернативи. 

Місце провадження планованої діяльності: 

територіальна альтернатива 1. Заготівля 

деревини буде проводитись на території 

державного лісового фонду Державного під-

приємства «Бібрське лісове господарство», 

територіальних альтернатив немає. 

4. Соціально-економічний вплив плано-

ваної діяльності. 

Рубки головного користування будуть про-

водитись в стиглих та перестійних наса-

дженнях з метою забезпечення потреб в де-

ревині підприємств, установ, організацій та 

населення. Планова діяльність є безпечна 

для місцевого населення і відповідає діючо-

му природоохоронному законодавству. 

Економічний вплив планової діяльності ві-

дображається зарахуванням рентної плати 

за спеціальне використання лісових ресур-

сів до державного та місцевих бюджетів, 

створенні нових робочих місць при заготівлі 

лісопродукції. Всі працівники підприємства 

є місцевими. Планова діяльність входить до 

системи контролю сертифікації лісів 

(Лісова Опікунська Рада - FSС). 

5. Загальні технічні характеристики, у 

тому числі параметри планованої діяльнос-

ті (потужність, довжина, площа, обсяг виро-

бництва тощо) 

Розрахункова лісосіка складає 30.12 тис.м3 
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ліквідної деревини щорічно, в т.ч. модри-

нова госпсекція – 3,65 тис.м3, дубова – 1,59 

тис.м3, букова – 19,65 тис.м3, грабова – 

3,12 тис.м3, березова – 1,05 тис.м3, чорнові-

льхова – 1,06 тис.м3 . В розрізі категорій 

лісів: друга категорія лісів – 23,59 тис.м3, 

6. Екологічні та інші обмеження планова-

ної діяльності за альтернативами: щодо 

технічної альтернативи 1 

Запланована діяльність проводиться в ме-

жах фондів рубок головного користування, 

запроектованих матеріалами лісовпоряд-

кування Львівської лісовпорядної експеди-

ції. Планова діяльність є безпечна для міс-

цевого населення та відповідає природоо-

хоронному законодавству. 

При складанні карти технологічного про-

цесу розробки лісосік враховувати вимоги 

Законів України „Про охорону навколиш-

нього природного середовища", „Про рос-

линний світ". 

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) 

врахувати вимоги «Правил рубок головно-

го користування», затверджених наказом 

ДКЛГУ від 23.12.2009 року N 364 

(зареєстровано в Міністерстві юстиції Ук-

раїни 26 січня 2010 р. за N 85/17380), щодо 

розміщення лісосік, дотримання термінів 

примикання, допустимих площ хвойних та 

листяних порід, подальше заліснення лісо-

сік, видачі лісорубного квитка. 

Під час розробки лісосік дотримуватись ви-

мог «Правил пожежної безпеки в лісах Ук-

раїни» затверджені наказом ДКЛГУ від 

27.12.2004 N 278 (зареєстровано в Мініс-

терстві юстиції України 24 березня 2005 р. 

за N 328/10608), щодо місць спалювання 

порубочних решток, влаштування мінера-

лізованих смуг тощо. 

Дотримуватись Санітарних правил в лісах 

України, затверджених Постановою КМ 

України від 26.10.2016 року №756, щодо 

збереження біорізноманіття, розробки в 

першу чергу пошкоджених та всихаючих 
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насаджень. 

Під час розробки дотримуватись «Правил 

охорони праці для працівників лісового 

господарства та лісової промисловості» за-

тверджених наказом ДКЛГУ від 

13.07.2005 N 119 (зареєстровано в Мініс-

терстві юстиції України 22 вересня 2005 р. 

за N 1084/11364), щодо безпечного перебу-

вання працівників на лісосіках, наявності 

засобів індивідуального захисту, справних 

машин та механізмів, наявності будиноч-

ків для обігріву тощо. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Лісові ділянки розташовані на території 

державного лісового фонду Державного 

підприємства «Бібрське лісове господарст-

во» і альтернативи його розташуванню не-

має. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка 

і захист території за альтернативами: щодо 

технічної альтернативи 1 

Розрахункова лісосіка затверджена в уста-

новленому законом порядку Міністерством 

екології та природних ресурсів України, 

додаткового еколого-інженерного захисту 

не потрібно. 

щодо територіальної альтернативи 1  

Територіальні альтернативи відсутні. 

8. Сфера, джерела та види можливого 

впливу на довкілля:  

щодо технічної альтернативи 1 

В процесі планової діяльності можливий 

вплив на грунт, рослинний та тваринний 

світ. На клімат та мікроклімат, повітряне 

середовище, поверхневі водні об'єкти, об'є-

кти природно-заповідного фонду вплив не 

передбачається. 

щодо територіальної альтернативи 1 

Територіальні альтернативи відсутні. 

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 відповід-

ний пункт і частину статті 3 Закону Украї-

ни "Про оцінку впливу на довкілля") 

Планова діяльність належить до першої 

категорії видів діяльності та об'єктів, які 

можуть мати вплив на довкілля та підля-

гають оцінці впливу на довкілля згідно пу-

нкту 21 частини 2 статті 3 Закону України 

«Про оцінку впливу на довкілля» №2059-

VIII від 23 травня 2017 р.(усі суцільні та 

поступові рубки головного користування 

на площі понад 1 гектар). 

10. Наявність підстав для здійснення оцін-

ки транскордонного впливу на довкілля (в 

тому числі наявність значного негативного 

транскордонного впливу на довкілля та 

перелік держав, довкілля яких може за-

знати значного негативного транскордон-

ного впливу (зачеплених держав) 

Підстав для здійснення оцінки транско-

донного впливу немає. 

11. Планований обсяг досліджень та рі-

вень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на до-

вкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень 

деталізації, що підлягає включенню до зві-

ту ОВД у відповідності до ст.6 ЗУ «Про оці-

нку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 

травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля 

та можливості для участі в ній громадсько-

сті. 

Планована суб'єктом господарювання дія-

льність може мати значний вплив на до-

вкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 

довкілля відповідно до Закону України 

"Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка 

впливу на довкілля - це процедура, що пе-

редбачає: 

підготовку суб'єктом господарювання звіту 

з оцінки впливу на довкілля; 

проведення громадського обговорення пла-

нованої діяльності; 

аналіз уповноваженим органом звіту з оці-

нки впливу на довкілля, будь -якої додат-

кової інформації, яку надає суб'єкт госпо-

дарювання, а також інформації, отриманої 

від громадськості під час громадського об-

говорення, під час здійснення процедури 

оцінки транскордонного впливу, іншої ін-

формації; 

надання уповноваженим органом мотиво-

ваного висновку з оцінки впливу на до-

вкілля, що враховує результати аналізу, 

передбаченого абзацом п'ятим цього пунк-

ту; 

врахування висновку з оцінки впливу на 

довкілля у рішенні про провадження пла-

нованої діяльності, зазначеного у пункті 

14 цього повідомлення. 
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У висновку з оцінки впливу на довкілля 

уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, 

визначає допустимість чи обґрунтовує не-

допустимість провадження планованої дія-

льності 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 пе-

редбачає 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 до-

вкілля, а також на стадії розгляду уповно-

важеним органом поданого суб'єктом гос-

подарювання звіту з оцінки впливу на до-

вкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з 

оцінки впливу на довкілля протягом що-

найменше 25 робочих днів громадськості 

надається можливість надавати будь -які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки 

впливу на довкілля та планованої діяльно-

сті, а також взяти участь у громадських 

слуханнях. Детальніше про процедуру гро-

мадського обговорення звіту з оцінки впли-

ву на довкілля буде повідомлено в оголо-

шенні про початок громадського обгово-

рення. 

13. Громадське обговорення обсягу дослі-

джень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюд-

нення цього повідомлення на офіційному 

веб-сайті уповноваженого органу громадсь-

кість має право надати уповноваженому 

органу, зазначеному у пункті 15 цього по-

відомлення, зауваження і пропозиції до 

планованої діяльності, обсягу досліджень 

та рівня деталізації інформації, що підля-

гає включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, 

вкажіть реєстраційний номер справи про 

оцінку впливу на довкілля планованої дія-

льності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 

на довкілля (зазначений на першій сторін-

ці цього повідомлення). Це значно спрос-

тить процес реєстрації та розгляду Ваших 

зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропо-

зицій громадськості вони будуть розміщені 

в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на до-

вкілля та передані суб'єкту господарюван-

ня (протягом трьох робочих днів з дня їх 

отримання). Особи, що надають зауважен-

ня і пропозиції, своїм підписом засвідчу-

ють свою згоду на обробку їх персональних 

даних. Суб'єкт господарювання під час під-

готовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

зобов'язаний врахувати повністю, врахува-

ти частково або обґрунтовано відхилити 

зауваження і пропозиції громадськості, на-

дані у процесі громадського обговорення 

обсягу досліджень та рівня деталізації ін-

формації, що підлягає включенню до звіту 

з оцінки впливу на довкілля. Детальна ін-

формація 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 - дозвіл на спеціальне використання 

лісових ресурсів - лісорубний квиток, що 

видається Львівським обласним управлін-

ням лісового та мисливського господарства  

15. Усі зауваження і пропозиції громадсь-

кості до планованої діяльності, обсягу дос-

ліджень та рівня деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, необхідно надсилати 

до: 

Міністерство екології та природних 

ресурсів України, 03035, м.Київ, вул. 

Митрополита Василя Липківського, 

35, відділ оцінки впливу на довкілля, Е

-maіl: m.shimkus@mener.gov.ua, 

тел. (044)2062089 


