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ОГОЛОШЕННЯ 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Державного 

підприємства "Бібрське лісове господарство" 

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20188201528) 
 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля плано-
ваної діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахуван-
ня зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

 
1. Планована діяльність 
Заготівля деревини в порядку рубок головного користування (суцільні та поступові рубки площею понад 1 га) на 

території держлісфонду підприємства, у межах виділеного ліміту лісосічного фонду, згідно затвердженої розрахункової 
лісосіки  наказом Міністерства екології та природних ресурсів України за №364 від 25 липня 2012 року.  

 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце прова-

дження планованої діяльності) 

Відомість проведених відводів ділянок головного користування на 2019 рік 

 по ДП "Бібрське ЛГ" 

№ 
з/п 

Лісництво 

Ка-
тего
-рія 
лісів 

Вид, спосіб рубки 
Господар-
ська секція 

Номер 
квар-
талу 

Номер 
виділу 

Площа, 
га 

Запас, куб.м. 

примітка загаль-
ний 

ліквід-
ний 

1 Брюховицьке 4 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 6 21,1 10,0 828 697 Вовківська с/р 

2 Брюховицьке 4 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 7 7,10 10,0 872 730 Вовківська с/р 

3 Брюховицьке 4 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 54 15 3,1 265 206 Подусільнянська с/р 

4 Брюховицьке 4 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 57 10 1,8 244 189 Корелицька с/р 

5 Брюховицьке 4 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 65 7 1,7 100 81 Корелицька с/р 

6 Брюховицьке 4 суцільнолісосічна Тв (Гз) 33 5 4,3 559 491 Болотнянська с/р 

7 Брюховицьке 4 суцільнолісосічна Тв (Гз) 70 8 1,3 205 165 Корелицька с/р 

8 Брюховицьке 4 суцільнолісосічна Тв (Гз) 24 7,2 1,6 351 309 Подусівська с/р 

9 Брюховицьке 4 суцільнолісосічна Хв(Мд) 8 24,1 3,0 429 351 Боршівська с/р 

10 Брюховицьке 4 суцільнолісосічна Мл (Влч) 1 12 1,5 299 240 Вовківська с/р 

11 Брюховицьке 4 суцільнолісосічна Хв (Мд) 22 9 2,5 427 368 Подусівська с/р 

12 Перемишлянське 4 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 42 10,4 5,0 802 690 Боршівська с/р 

13 Перемишлянське 2 суцільнолісосічна Тв (Гз) 6 10,1,1 1,8 418 346 Станимирська с/р 

14 Романівське 2 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 8 15,1 5,0 1 160 964 Романівська с/р 

15 Романівське 2 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 10 11 4,9 398 322 Романівська с/р 

16 Романівське 2 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 57 1,3 4,2 549 425 Свірзька с/р 

17 Романівське 2 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 75 7,5,1 3,5 636 523 Свірзька с/р 

18 Романівське 2 суцільнолісосічна Хв (Мд) 31 7,2,1 3,0 924 761 Романівська с/р 

19 Свірзьке 2 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 48 17 2,3 305 236 Ушковицька с/р 

20 Старосільське 2 рівн. поступ. І прийом Тв (Бкл) 17 15,2 3,4 414 324 Старосільська с/р 
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Суб'єкт господарювання 
Державне підприємство «Бібрське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00992488 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікацій-

ний 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), 

Юридична адреса: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м.Бібрка, вул. В.Стуса, 44. Поштова адре-
са: 81220, Львівська область, Перемишлянський район, м.Бібрка, вул. В.Стуса, 44 телефон/факс (03263)43225, директор 
Борщ Володимир Богданович 

 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця(поштовий індекс, адреса), контактний 
номер телефону) 
 

Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення 
Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 

відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044)2062089, контактна особа Шимкус Марина Олександрівна 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 
 

Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який 
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Отримання дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів - лісорубного квитка, який видається Львівсь-
ким обласним управлінням лісового та мисливського господарства, на підставі ч.2 ст.69 Лісового кодексу України 

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу) 
 

Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, 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 дос-
тупу 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 пропо-
зиції 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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться  06 листопада 2018 року о 11 годині, у м. Бібрка, Львівської області, 
вул. В.Стуса,44, адміністративна контора ДП «Бібрське лісове господарство» ______  

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань) 

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

Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забез-
печує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо плано-
ваної діяльності 

Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 
відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044)2062089, контактна особа Шимкус Марина Олександрівна 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 
 

Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого 
надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій 

Міністерство екології та природних ресурсів України, 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 
відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044)2062089, контактна особа Шимкус Марина Олександрівна 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа) 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення. 

 

Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності  
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 154 аркушах. 

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності) 
 

Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з яко-
го громадськість може ознайомитися з ними 

Адміністративна контора ДП «Бібрське лісове господарство», м. Бібрка, вул. В.Стуса,44 контактна особа Дзяний 
Андрій Михайлович, тел.0679888792 

Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства, вул. Яворницького, 8б контактна особа 
Арманаш Валерій Аркадійович, тел. (067) 340-62-13 

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа) 


