
Додаток 3  

до Порядку передачі документації  

для надання висновку з оцінки впливу  

на довкілля та фінансування оцінки впливу на 

довкілля 

________________________________ 

(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Реєстру, не зазначається 

суб’єктом господарювання) 

___________2018228234_____________ 

(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності) 

 

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 

 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 №15 від 17 січня 2012 року. 

Розрахункова лісосіка складає 24,48 тис.м3 ліквідної деревини щорічно, в т.ч. соснова 

госпсекція – 0,40 тис.м3, ялинова - 1,46 тис.м3, дубова – 11,29 тис.м3, букова – 9,24 тис.м3, 

грабова – 1,34 тис.м3, березова – 0,75 тис.м3. В розрізі категорій лісів: друга категорія лісів 

– 0,17 тис.м3, третя категорія лісів – 0,80 тис.м3, четверта категорія лісів – 23,51 тис.м3.    

Суцільні рубки планується провести: 
Квартал 17 виділ 1/1 площа 4,5 га, Клішківецьке лісництво, обсяг 1129 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 25 виділ 13/1 площа 5,0 га, Клішківецьке лісництво, обсяг 1483 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 48 виділ 10/1 площа 3,8 га, Клішківецьке лісництво, обсяг 1410 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 14 виділ 10/1 площа 1,1 га, Клішківецьке лісництво, обсяг 409 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 3 виділ 11/7 площа 2,8 га, Клішківецьке лісництво, обсяг 762 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 24 виділ 6/1 площа 3,7 га, Клішківецьке лісництво, обсяг 1207 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 36 виділ 6/1 площа 2,6 га, Клішківецьке лісництво, обсяг 819 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 43 виділ 3/2 площа 3,8 га, Колінківецьке лісництво, обсяг 749 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 51 виділ 12 площа 2,8 га, Колінківецьке лісництво, обсяг 616 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 51 виділ 27/2 площа 2,1 га, Колінківецьке лісництво, обсяг 598 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 10 виділ 11 площа 1,6 га, Колінківецьке лісництво, обсяг 521 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 8 виділ 3/4 площа 3,0 га, Рухотинське лісництво, обсяг 859 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 42 виділ 3 площа 1,3 га, Рухотинське лісництво, обсяг 348 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 4 виділ 6/4 площа 2,3 га, Хотинське лісництво, обсяг 609 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 24 виділ 9/1 площа 4,1 га, Хотинське лісництво, обсяг 1206 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 25 виділ 1/2 площа 2,4 га, Хотинське лісництво, обсяг 635 м3 ліквідної деревини; 

Поступові рубки планується провести: 



Квартал 1 виділ 5 площа 3,5 га, Колінківецьке лісництво, обсяг 445 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 29 виділ 3 площа 5,2 га, Колінківецьке лісництво, обсяг 1048 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 42 виділ 7 площа 1,4 га, Колінківецьке лісництво, обсяг 277 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 33 виділ 4 площа 9,6 га, Колінківецьке лісництво, обсяг 1823 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 23 виділ 8/2 площа 6,1 га, Клішківецьке лісництво, обсяг 581 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 23 виділ 3/1 площа 9,9 га, Клішківецьке лісництво, обсяг 509 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 28 виділ 6 площа 1,4 га, Рухотинське лісництво, обсяг 257 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 39 виділ 2/1 площа 6,2 га, Рухотинське лісництво, обсяг 1467 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 46 виділ 10/4 площа 9,2 га, Рухотинське лісництво, обсяг 1502 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 49 виділ 2/2 площа 7,3 га, Рухотинське лісництво, обсяг 474 м3 ліквідної деревини; 

Квартал 39 виділ 5 площа 10,0 га, Рухотинське лісництво, обсяг 701 м3 ліквідної деревини; 
(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 «Хотинське лісове господарство», код ЄДРПОУ 00274536 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний 

кодабо 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: 60014, Чернівецька область, Хотинський район, с.Клішківці, вул. 

Млинська,1. Поштова адреса:60000,  Чернівецька область, Хотинський район,м. Хотин, вул. 

Гагаріна,8, контактний телефон (03731)21366 
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця(поштовий індекс, адреса), контактний 

номер телефону) 

3. 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) 
 

4. 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 Чернівецьким 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) 

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. 

Громадські слухання (перші) відбудуться  

17 травня 2018 року о 11 годині, у м. Хотин, Чернівецької області, вул. Гагаріна,8, 

адміністративна контора ДП «Хотинське 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) 

 

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 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) 

 

7. 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. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 138 аркушах. 

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

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 

Адміністративна контора ДП «Хотинське лісове господарство», м. Хотин, вул. 

Гагаріна,8, контактна особа Врублевський Всеволод Володимирович, тел.0682498846 

Управління екології та природних ресурсів ОДА в Чернівецькій області, вул. 

Маяковського, 35, контактна особа Юзик Ірина Олександрівна, тел. 0372522223 
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, 

контактна особа) 

 

 

 

 


