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заг(гавл1 деревини в порядку рубок головного користування (сущльш та
поступов1 рубки площею понад 1 га) у межах видшеного л1мпу люошчного
фонду, зпдно затвердженоУ розрахунковоУ люосши наказом Мшприроди за
№ 15 вщ 17.01.2012, встановлено, що:

процедура оцшки впливу на довкшля (дал1 - ОВД) розпочата 01.03.2018
року шляхом оприлюднення повщомлення про плановану д1яльнють в Сдиному

реестр1 з оцшки впливу на довкшля (дал1 - Реестр) (реестрацшний номер
справи в Реестр1 - 2018228234), а 04.04.2018 в Реестр внесено звгг з оцшки
впливу на довкшля (дал1 - Звгг з ОВД) та розм1щено оголошення про початок
громадського обговорення Зв1ту з ОВД;

повщомлення про плановану Д1яльнють опублшовано в газетах

Хотинсыа вютЬ> вщ 16.03.2018 та Слово правди вщ 16.03.2018, а також
розмщено на дошках оголошення в прим1щеннях адмшютративно'У контори

ДП Хотинське люове господарство (вул. Гагарша, 8, м. Хотин, Чершвецька

обл.) та в Управлшш екологп та природних ресуршв ЧершвецькоУ обласноУ
державно!' адм1Н1страц1У (вул. Маяковського, 35, м. Чершвщ);

оголошення про початок громадського обговорення зв1ту з оц1нки впливу
на довкшля опублшовано в газетах Хотинсыа в1ст1 вщ 06.04.2018 та Слово
правди вщ 06.04.2018, а також розмвдено на дошках оголошення в

примщеннях адм1Н1стративноУ контори ДП Хотинське л1сове господарство та

в Управлшш екологй" та природних ресуршв Черн1вецькоУ обласноУ державно'У
адм1Н1страц1У;

звгг з ощнки впливу на довкшля розмщено в прим1щеннях
ДП Хотинське люове господарство та Управл1ння еколопУ та природних
ресурс1в Черн1вецькоУ обласноУ державно'У адм1Н1страц1У;

за результатами громадського обговорення повщомлення про плановану

д1яльнють та зв1ту з оц1нки впливу на довкшля пропозищУ 1 зауваження не

надходили;
громадсью слухання з обговорення зв1ту з оц1нки впливу на довкшля

планованоУ д1яльност1 вщбулися 17.05.2018 об 11:00 годиш у примщенш
адм1шстративноУ контори ДП Хотинське люове господарство. На громадсью
слухання представники громадськост1 не з'явились.

Основш характеристики та мюце провадження плановоУ Д1яльност1.

Державне пщприемство Хотинське люове господарство було створено

в 1944 рощ та розташоване в схщнш частит ЧершвецькоУ област1 на територй'
трьох адм1н1стративних район1в: Хотинського, Новоселицького та
Заставшвського.

Головне завдання шдприемства е забезпечення економ1чно, еколопчно 1

сощально збалансованого ведения л1сового господарства, вщтворення 1

збереження Л1С1В.

Перше люовпорядкування Л1С1В, яю входять до складу люгоспу було

проведено 1951 рощ. Наступт л1совпорядн1 роботи проводились в 1959, 1969,
1979, 1988 та 1998 роках. Останне базове люовпорядкування було проведено в
2011 рощ КиУвською люовпорядною експедищею, яка розробила Проект



.Шеи ДП Хотинське люове господарство сертифжоваш за схемою Р8С

(Рогез^ 81е^агс1зЫр СоипсИ - Шсова Наглядова Рада). Пщприемство отримало
сертиф1кат вщповщност1 8О8-РМ/СОС-010500 в лиши 2015 року. Процес
люово! сертиф1кацн неперервний у час! та не завершуеться отриманням
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оргашзацн 1 розвитку люового господарства Державного шдприемства
Хотинське люове господарства термшом на 10 роюв до 2020 року включно, в

якому обгрунтоваш роз^ир, характер \ штенсившсть користування люовими

ресурсами.
Державне шдприемство Хотинське люове господарство оргашзацшно

роздшено на п'ять люництв (станом на 01.01.2018 загальна площа складае ^

16189 га): Колшювецьке люництво (площа - 4468 га), Юпптавецьке люництво
(площа - 3872 га), Хотинське люництво (площа — 2819 га), Рухотинське
люництво (площа - 3639 га), Новоселицьке люництво (площа - 1391 га). Л1си

люгоспу в1днесен1 до 2 люотаксового поясу.
Основы показники люового фонду по ДП Хотинське люове

господарство станом на 01.01.2018 приведено у таблиц!:



сертифшату, щороку шдприемство повинно шдтверджувати вщповщнють
М1жнародним стандартам. В жовтш 2017 року акредитованим органом
сертифшаци лю!в, Льв1вським вщдшенням М1жнародно'1 компанн 808, був

проведений черговий (третш) наглядовий аудит. Шд час проведения
наглядового аудиту шдприемство довело вщповщнють ведения люового
господарства м1жнародним вимогам та стандартам Р8С, а за результатами

аудиту люи ДП Хотинське люове господарство надал1 залишаються

сертифжованими.
У вщповщносп до наказу Мшприроди вщ 17.01.2012 № 15 Про

затвердження розрахункових люоск для державних шдприемств Черн1вецько1

областЬ>, щор1чна розрахункова люосиса головного користування по
ДП Хотинське люове господарство складае - 24,48 тис. куб. м:

1.Хвойне господарство - 1,86 тис. куб. м, у тому числ1 по госпсекщях:

-ялинова - 1,46 тис. куб. м;

-соснова - 0,40 тис. куб. м;
2.Твердолистяне господарство - 21,87 тис. куб. м у тому числ1 по

госпсекщях:
-дубова -11,29 тис. куб. м;

-букова - 9,24 тис. куб. м;

-грабова - 1,34 тис. куб. м;
3.М'яколистяне господарство - 0,75 тис. куб. м:

-березова - 0,75 тис. куб. м.
Розподш розрахунково'! люосши за категор1ями лклв:
1)2-а категор1я - рекреацшно-оздоровч1 люи - 0,17 тис. куб. м (у т.ч.

дубова госпсекщя - 0,09 тис. куб. м; грабова - 0,08 тис. куб. м);
2)3-а категор1я - захисш люи - 0,80 тис .куб. м (у т.ч. дубова госпсекщя -

0,80 тис. куб. м);
3)4-категор1я - експлуатащйш люи - 23,51 тис. куб. м ( у т.ч. ялинова -

1,46 тис. куб. м; соснова - 0,40 тис. куб. м; дубова - 10,40 тис. куб. м; букова -

9,24 тис. куб. м; грабова -1,26 тис. куб. м; березова - 0,75 тис. куб. м).

Щор^чно плануеться проводити заптвлю деревини в порядку рубок

головного користування, в розм1р1 затвердженоТ люосжи, а саме -

24,48 тис. куб. м лжвщно! деревини.

Опис 1 оцшка можливого впливу на довкшля планованоТ Д1яльность

При плановашй Д1яльност1 та дотриманш технологи рубок головного

користування, значних негативних явищ та впливу на довкшля не очкуеться.

Незапланований негативний вплив на навколишне середовище можливий лише

при аваршних ситуащях, яю непередбачено виникають лише у випадку
недотримання технологи рубок головного користування, поламки обладнання

та при пожежь Значш наслщки на стан навколишнього середовища при

аваршних ситуащях завдае пожежа з загораниям деревостану, витоку паливно-

мастильних матер1ал1в тощо. У випадку пожеж1 концентращя продукпв

згорання в атмосфер! може досягти перевищених значень гранично допустимих

концентращй.



М^НИСТЕРСТВО ЕКОЛОГП ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРС1В УКРАШИ,
враховуючи дат, наведет у звт з оцшки впливу на довкшля, а саме на те, що:

-планована Д1яльшсть. Планована д1яльшсть передбачае спещальне

використання люових ресурс^в в межах видшених люових дшянок. Спещальне

використання люових ресурс1в реал1зуеться у порядку проведения рубок
головного   користування.   Люозаптвля   здшснюватиметься   в   межах

розрахунковоУ люосжи, фонду рубок головного користування та на шдстав1
спещального дозволу - люорубного квитка;

-вплив на грунти. За шформащею наведеною у звт з ОВД, щит

сшьськогосподарсыа упддя на територй планованоТ Д1яльност1 вщсутш,

Х1м1чне, бюлопчне та радюактивне забруднення не виявленг Виникнення

небезпечних шженерно-геолопчних процес1в 1 явищ та 1нших чинник1в, яю

негативно впливають на стан Грунт1в при реал1зацп планованоУ Д1яльност1 - не

прогнозуються. Можливе ущшьнення грунту в1д транспорту.
У зв^язку з тим, що рельеф на територ1У розташування ДП Хотинське

л1сове господарство р1внинний, ероз1ЙН1 процеси не виражеш;

-вплив на атмосферне повггря. Стац1онарн1 джерела викид1в вщсутн1.

При виконанш л1согосподарських та л1созагот1вельних роб^, основним

джерелом забруднення атмосферного пов1тря е двигуни трактор1в, автомоб1Л1в,
механ1зм1в, бензопил, кущор131в, пщ час роботи яких вщбуваеться викид

токсичних речовин у пов1тря. Найбшьш небезпечними 13 яких е оксид вуглецю,

двоокис азоту, вуглеводш (пари бензину СН), окиси свинцю.
Кшькють ВИКИД1В, склад речовин 1 швидк1сть поширення вщпрацьованих

газ1в залежить в1д режиму роботи двигуна, техн1чного стану транспорту, типу 1

СТану ДОрОЖНЬОГО ПОКрИТТЯ, НаПрЯМу 1 ШВИДКОСТ1 В1Тру.
У зв^язку 13 забороною виробництва 1 об1гу етильованого бензину, викиди

свинцю 1 його з^еднань не прогнозуються. Забруднення атмосфери пил ом
створюеться внаслщок зносу дорожнього покриття 1 гумовоУ резини на

автомобшях в1дпов1дно, нанесения колесами транспорту на проУзджу частину

Грунту 1 пилу, а також на грантових дорогах при пересиханн1 верхнього шару

Грунту.
Еколопчний податок, що справляеться за викиди в атмосферне пов1тря

забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у раз1
використання палива, утримуеться 1 сплачуеться до бюджету шд час реал1зацп

такого палива;

-вплив на  водне  середовище.  При люозаптвельних  роботах

негативний вплив на водш ресурси зведено до мш1муму. Основним видом

можливого впливу на водш об'екти е забруднення водотоюв вщходами

д1яльност1, поверхневими сичними водами з автомоб1льних дор1г, а також

порушенням пдролопчного режиму грунтових вод.



Внаслщок люозаптвельних робгг можлива змша системи р1вня

грунтових вод в поверхневих шарах Грунту, що в свою черту може викликати
шдвищення р1вня Грунтових вод 1 перезволоженню та заболоченна прилегло '̂
територй'. Другим наслщком тдвищення р1вня Грунтових вод е змши в

бюценоз1 (склад, флори 1 фауни).
3 метою недопущения забруднення, замулення 1 виснаження водних

об^екпв, а також збереження ареал1в рослинного 1 тваринного свпу, на

територ1ях, прилеглих до цих водних об'екпв установлен! водоохоронш зони 1

прибережш особливо захисш дшянки, на територп яких, проведения рубок

головного користування забороняеться;

-вплив на юнмат 1 мжроюимат. У зв'язку з тим, що проектована

Д1яльнють не дае теплового забруднення, вона не вплине на юиматичт та

мшроюпматичн! умови оточуючого середовища;

-вплив на геолопчне середовище. В процеа реал1заци планованоУ

Д1яльност1 на локальнш територ11 будуть вщбуватися незначш ф1зичш впливи
на геолопчне  середовище.  Планована Д1яльн1сть  не  передбачае  змши

ландшафту  територп.  На  шдстав1  комплексу  передбачених  заход1в
виключаються впливи на основы елементи геолог1чно'1, структурно-техн1чно1
будови та змши юнуючих ендогенних 1 екзогенних явищ природного й

техногенного походження. Не прогнозуються критичш зсувш та селев1 явища;

-вплив на рослинний свгг. При реал1защ1 плановано! Д1яльност1
забезпечуеться збереження ключових бютошв та об^екпв вщповщно до вимог

законодавства  УкраУни,  пщзаконних  нормативно  правових  аютв  та

природоохоронних Конвенцш, ратиф1кованих УкраУною про збереження
бюр1зноман!ття л1сових екосистем.

Оптим1защя норм люокористування, обмеження л1сос1к по площ1,

розосередження по кварталам сущльних рубок, кшькють зруб1в в одному
квартал!, дотримання терм1н1в примикання Л1СОС1К, заборони та обмеження в

особливо цшних люах, а також видшення при вщводах 1 таксац!У Л1сових

ключових бютошв та об^екпв дозволяе пщтримувати оптимальну в1кову 1

породну структуру Л1С1В, збер1гати М1сцезнаходження червонокнижних вид1в 1
звести до м1Н1муму негативний вплив;

-вплив на тваринний свгг. Ведения планованоУ  Д1яльност1 може

впливати на розмноження 1 м!грац1ю тварин, зазначений вплив може бути

М1шм!зовано при виконанш умов висновку.

Шуми шд час Л1созагот!вельних роб1т е фактором неспокою шд час появи
потомства у тварин. Тому у весняний перюд знижуються шумов1 навантаження

на тварин шляхом не проведения л^согосподарських роб^ в м1сцях гшздування
1 проживания диких тварин та бшя них (на в1дтворюючих дшянках);

-вплив на соц1альне середовище. Негативних фактор1в впливу на

умови життед!яльност1 м1сцевого населения не здшснюеться. П1д час реал!зац1У



планованоУ Д1яльност1 не виникае загроза здоров'ю населения. Планована

д1яльн1сть не суперечить функц^ональному зонуванню прилегло!' територ1У та не
пов'язана з генеращею будь-яких специф1чних або уншальних вплив1в на

людину, як1 можуть спричинити захворювання або попршення умов

проживания населения.
Планована д1яльн1сть мае позитивний сощально-економ1чний вплив,

зокрема: забезпечення сировиною деревообробну промисловють, поповнення

доход1в державного та мюцевих бюджепв за рахунок податюв та збор1в (у т.ч.
рентна плата), створення нових робочих мюць при заптвл1 люопродукщУ, а в

подалыдому зайнятоеи пращвниюв при люовщновленш дшянок (створенш

Л1сових культур), догляду за ними, забезпечення деревиною мюцеве населения

та заклади сощальноУ сфери;

-вплив на техногенне середовище. Пам'ятки архггектури, юторй 1

культури (як об'екти забудови), зони рекреащУ, культурного ландшафту та шип
елементи техногенного середовища в зон1 впливу планованоУ  д1яльност1

В1дсутн1. Реал1зац1я планованоУ Д1яльност1 не буде створювати еколопчно

небезпечний вплив на промислов1, сшьськогосподарсью та громадсько-житлов1

об'екти, наземн1 та  шдземш споруди та  1НШ1 елементи техногенного

середовища;

-поводження  з  вщходами.  В процеа л1созагот1вельних  робгг

утворюються порубков1 рештки, вщходи вщ роботи л1созагот1вельноУ техн1ки 1
автотранспорту,  побутов1 вщходи тощо.  Пщ час  реал1зац1У  планованоУ
д1яльност1 вщходи будуть збиратися в спец1альн1 контейнери та вивозитись
вщповщно укладених договор1в.

Для тимчасового збершання твердих побутових вщход1в передбачено
майданчик з контейнерами роздшьного збору вщход1в.

В1дходи, що утворюватимуться на територ1У планованоУ Д1яльност1
шдлягають роздшьному збиранню в М1сцях тимчасового збершання вщход1в.

М1сця тимчасового збершання вщход1в передбачено облаштовувати та
утримувати вщповщно до вимог сан1тарно-ппен1чних норм 1 правил. При

виникненн1 нештатноУ ситуац1У (авар1ЙН1 розливи) к1льк1сний та якюний склад
в1дход1в визначаеться на мюцях по м1р1 Ух утворення, у порядку вимог
законодавчих норм 1 акт1в,

а також з урахуванням вс1еУ 1нформац11, зауважень 1 пропозиц1Й, що

надЁйшли протягом строку громадського обговорення, вважае допустимим

провадження планованоУ дёяльносН з огляду на нижченаведене, а саме на

те, що на шдстав1 наведених у Звт з ОВД оцшок ймов1рних вплив1В на
компоненти довк1лля (водн1 та земельн1 ресурси, атмосферне пов^ря, грунти,

кл1матичн1 фактори, матер1альн1 об'екти, ландшафт та р1вн1 шумового 1

в1брац1йного забруднення) сукупний вплив планованоУ д1яльност1 при
штатному режим! реал1защУ е еколопчно допустимим.



Еколопчш умови провадження планованоТ д1яльностп

1. Для планованоТ д1яльност1 встановлюються та^ умови

використання територн та природних ресурс^в шд час виконання

шдготовчих 1 буд1вельних робгг та провадження планованоТ Д1яльност1, а

саме:

1.1.Шд час виконання пщготовчих робгг:

-здшснювати розчищення мюць пщ люов1 склади та Тх упорядження в

межах видшених люових дшянок;
-проводити чищення люосйс незалежно вщ виду рубки вщ порубкових

решток способами 1 в строки, визначеш законодавством;

-проводити заправку, мийку, техобслуговування та ремонт транспортних

та вантажопщйомних механ1зм1в (у тому числ1 регулярш профшактичш
ремонти для запобшання втрат паливо-мастильних матер1ал1в (дал1 - ПММ) в

спец^ально обладнаних мюцях за межами територн планованоУ д1яльностц

-забороняеться  використання  технши  13  пщт1канням ПММ та

перевищенням у в1дпрацьованих газах нормативно встановлених СО 1 СН;
-поводження з вщходами зд1йснювати в1дповщно до вимог Закону

Украши Про В1дходи, документ1в дозв1льного характеру та укладених
договор1в 31 спец1ал1зованими орган1зац1ями у сфер1 поводження з вщходами, у
тому числ1, з небезпечними;

-вживати заходи 13 недопущения попадания вщход1в у грунт;

-встановити контейнери для збер1гання побутових вщход1в та моб1льн1

(пересувн1)  сан1тарно-техн1чн1  прилади  (бютуалети)  13   герметичними
емностями для збору рщких вщход1в з  розрахунку на чисельнють ос1б
залучених до виконання робгг з планованоТ Д1яльност1;

-здшснювати навантаження 1 вивезення деревини автомобщями з

гщроман1пуляторами;
-дозволяеться  облаштовувати  тимчасов1  Л1совозн1  дороги  для

транспортування деревини з окремих дшянок люового масиву, для вивезення
деревини з люосж 13 строком експлуатацн не бшыпе одного року;

-спорудження люогосподарських дор1г (в т.ч. протипожежних) мае

здшснюватись з урахуванням експлуатацшних характеристик (вантажообороту)
планованоТ д1яльност1, мае дотримуватись Тх узгодження 13 загальною мережею

дор1г мюцевого значения;
-пщготовч1 роботи здшснюються П1сля отримання л1сорубного квитка.

1.2.Шд час провадження планованоТ Д1яльност1 встановлюються така

еколопчн! умови:

-забезпечити  проведения  робгг  способами  1  засобами,  що  не

спричиняють ерозп грунту, негативного впливу на стан водойм та шших

природних об'ект1в;
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-шд час проведения рубок головного користування забезпечувати

збереження життездатного шдросту 1 молодняку господарсько цшних порщ;

-не дозволяеться вирубування 1 пошкодження цшних 1 рщюсних вщцв

дерев та чагарниюв, занесения до ЧервоноУ книги Украши, насшниюв 1

плюсових дерев;
-забезпечувати збереження та не допускати пошкодження межових,

квартальних, дшянкових стовшв, осушувальних мереж, мелюративних та шших

споруд, розташованих на дшянках, вщведених для користування;

-не залишати недоруби (не вирубаш своечасно призначеш для рубки
окрем1 дерева або групи дерев на розпочатих рубкою люосжах) та заготовлену
деревину на мюцях рубок шсля закшчення строюв п загот1вл11 вивезення;

-поводження з вщходами здшснювати вщповщно до вимог Закону

Украши Про вщходи, докумен^е дозвшьного характеру та укладених
договор1в 31 спещал1зованими оргашзащями у сфер1 поводження з вщходами, у
тому числ1, з небезпечними;

-забороняеться проведения рубок головного користування на особливо

захисних Л1сових дшянках у раз1 1х вид1лення (кр1м узл1сь уздовж меж1 з
безлюною М1сцев1стю);

-загальний обсяг загот1вл1 деревини П1Д час проведения рубок головного
користування не повинен перевищувати розм1р розрахунково^ л1сос1ки за
перюдпдй;

-при реал1зац11 плановано'1 д1яльност1  системою суцшьних рубок

головного користування застосовуються таю способи рубок: суцшьно люоачна

рубка та  вузькол1сос1чна  (вар1анти: середньол1сос1чна,  широкол1сос1чна,
д1ляночна);

-ширина Л1сос1к, як1 В1дводяться для рубки головного користування, не

повинна перевищувати 200 метр1в, а люосж суцшьних вузьколюошчних рубок -

80 метр1в;
-у раз1 зд1Йснення рубок головного користування у категорй лю1в з

особливим режимом Л1сокористування  (люи природоохоронного, наукового,

1сторико-культурного   призначення,  рекреацшно-оздоровч1  та  захисн1)

дотримуватись,   встановленого   законодавством,  обмеженого   режиму

люокористування за площею 1 шириною Л1сос1к, терм1нами примикання,

застосовувати окрем1 системи 1 способи рубок;
-термшов1 рубки деревосташв, як1 за породами та категор1ями Л1С1В не

зб1гаються з  розрахунковою люосшою, можуть зд1йснюватись за умови

погодження з Мшприроди;
-при реал1зацп роб1т застосовувати системи рубок, з  урахуванням

категорп Л1С1В, люорослинних умов, б1олопчних особливостей деревних порщ,

типу л1су, складу 1 В1ково1 структури деревостан1в, наявност1 та стану шдросту
ГОСПОДарСЬКО Ц1ННИХ ПОрЩ, СТупеНЯ СТШКОСТ1 ГруНТ1В ПрОТИ ерОЗЙ, СТр1МКОСТ1

схил1в та 1нших особливостей;

-проводити трелювання Л1сопродукцй техн1кою з низьким тиском на

Грунт;



-заборонити проведения рубок головного користування в водоохоронних

зонах водних об'еюив;

-забезпечити дотримання сезону тинп у перюд з 1 кв1тня до 15 червня;
-забороняеться оброблення та коркування люопродукщУ на територп

планованоУ д1яльноси;

-заптвля другорядних люових матер1ал1в мае здшснюватись на шдстав1

та у способи визначеними природоохоронним законодавством;

-заптвлю живищ здшснювати вщповщно до плану п1дсочки насаджень,

який мае вщповщати матер1алам люовпорядкування;

-забороняеться  зд1йснення   рубок  головного   користування   на

заболочених дшянках люу типу В5,С5,^5;
-забороняеться здшснення рубок головного користування дуплястих

дерев, дерев з пшдами птах1в, вшових дерев.

2. Для планованоУ Д1ялыюстт встановлюються таю умови щодо

запоб1гання виникненню надзвичайних ситуац1Й та усунення Ух наслщюв,

а саме:

-дотримуватися правил протипожежноУ безпеки в мюцях проведения

роб1т, зд1йснювати протипожежш заходи, а у випадках виникнення люових

пожеж - Ух гасшня;

-забезпечувати дотримання пожежноУ безпеки на шдприемств1, норм

шуму та в1бращУ, порядку роботи з пестицидами, вимог безпеки при боротьб1 з
люовими пожежами в1дпов1дно до вимог Закону УкраУни Про охорону пращ
та Правил охорони пращ для пращвниюв люового господарства та люово'У

промисловост1, затверджених наказом Державного ком1тету УкраУни з нагляду
за охороною пращ вщ 13.07.2005 № 119, зареестрованого в М1н1стерств1
юстищУ УкраУни 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364;

-забезпечити дотримання вимог наказу Державного ком1тету люового

господарства УкраУни вщ 27.12.2004 № 278, зареестрованого в Мшютерств1
юстищУ УкраУни 24 березня 2005 р. за № 328/10608 Про затвердження Правил
пожежноУ безпеки в люах УкраУни;

-шдтримувати у належному стат мережу Грунтових люогосподарських

дорю протипожежного призначення;

-здшснювати мошторинг для контролю за шкщниками;
-запоб1гати поширенню та виникненню хвороб рослин та тварин на

територй" шдприемства у порядку визначеному законодавством.
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-зупиняти трелювання деревини при сильному перезволоженш Грунт1в;

-забезпечити розроблення ТехнолопчноУ карти розробки люоаки на

кожну дшянку, 13 зазначенням мюць розташування бютошв, водотоюв, та

врахуванням способ1в та метод1в люозагттвельних роб1т, яю б мш1м1зували

негативний вплив на довкшля;

-забороняеться використання мюць для влаштування навантажувально-

розвантажувальних майданчиюв (склад1в) в безпосереднш близькост1 до водних



4.На суб'екта господарювання покладаеться обов'язок 13 здшснення
таких компенсащйних заход1в**:

-забезпечити  люовщновлення  шсля  проведения  рубок  головного

користування та необхщний юльюсний та яюсний склад вщновлених Л1С1В;

-проводити роботи з вщновлення Грунпв.

5.На   суб'екта   господарювання  покладаеться  обов'язок  13

запобшання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження

впливу планованоУ Д1яльност1 на довюлля**, а саме:

-забезпечувати    охорону,    захист,    вщтворення,    шдвищення

продуктивное^ Л1сових насаджень, посилення Ух корисних властивостей,

ШДВИЩеННЯ РОДЮЧОСТ1 1руНТ1В,  ВЖИВаТИ ШШИХ  ЗаХОД1В  В1ДПОВ1ДНО  ДО

законодавства на основ1 принцип1в сталого розвитку;
-забезпечувати охорону типових та уншальних природних комплекс1в 1

об'ект1в, рщюсних 1 таких, що перебувають п1д загрозою зникнення, вид1в

тваринного 1 рослинного св1ту, рослинних угруповань, сприяти формуванню

еколопчноУ мереж1 в1дпов1дно до природоохоронного законодавства;
-вести роботи способами, яю забезпечують збереження оздоровчих 1

захисних властивостей Л1С1В, а також створюють сприятлив1 умови для охорони,

захисту 1 В1дтворення типових та уншальних природних комплекс1в 1 об'ект1в,

рщюсних 1 таких, що перебувають шд загрозою зникнення, вид1в тваринного 1

рослинного св1ту, сприяти формуванню еколопчноУ мережь

6.На суб'екта господарювання покладаеться обов'язок 13 здшенення

пюля проектного мон^орингу**, а саме:

-розробити та узгодити з Мшприроди план п1сляпроектного мон1торингу

ПЛаНОВаНОУ Д1ЯЛЬНОСТ1 (прОТЯГОМ 3-Х М1СЯЦ1В ШСЛЯ ОТрИМаННЯ ВИСНОВКу 3 ОЦ1НКИ

впливу на довкшля);
-П1сля заюнчення роб1т зд1Йснювати огляд м1сць загот1вл1 деревини,

1нших продукт!в Л1су та використання корисних властивостей Л1С1В з метою

виявлення повноти 1 правильное^ розробки л1сос1к, загот1вл1 другорядних

люових матер1ал1в, зд1йснення по^чних л1сових користувань,  а  також

виявлення залишених недоруб1в, невивезеноУ деревини 1 другорядних люових

матер1ал1в (акт, складений за результатами огляду надавати до Мшприроди);
-здшенювати облш заготовленоУ деревини та люопродукщУ (1нформац1ю

надавати М1нприроди щор1чно);
-зд1Йснювати мон1торинг вид1в тварин та рослин занесених до ЧервоноУ

книги УкраУни на М1СЦ1 провадження планово!' д1яльност1 один раз на шв року (в

тому числ1 в сезон тиш1);

-реал1зовувати мон1торинг наявност1 представник1в вид1в з ЧервоноУ

книги  УкраУни  (зокрема,  сапроксильних  вид1в,  ус1х  рукокрилих  та
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3. Для планованоТ  Д1яльносп встановлюються таю умови щодо

зменшення транскордонного впливу планованоУ Д1яльност1,* а  саме:

ПЩСТаВИ ДЛЯ ЗДШСНеННЯ ТраНСКОрДОННО! ОЦШКИ ВПЛИВу На ДОВЮЛЛЯ ВЩСуТНЬ



* Якщо здшенювалася процедура ощнки транскордонного впливу.
** Якщо з ощнки впливу на довкшля випливае така необхщшеть.

В.М. Вакараш

С.1. Лук'янчук

Шдготовлено:
Шимкус М.О.
Гладун €.€.

Заступник Мшкггра
екологн та природних ресурс!в Укра

Директор
Департаменту еколопчноТ безпеки

Та ДОЗВШЬНО-ЛЩеНЗШНО! Д1ЯЛЬНОСТ1

додатково1 оцшки впливу на довкшля на шипи стади проектування

саме:
у зв'язку 13 тим, що Звггом з ОВД не оцшено можливють додатково'1

загот1вл1 деревини шд час проведения рубок головного користування в межах
невикористаного за попередш роки обсягу д1ючо1 розрахунково\' Л1сос1ки (з

урахуванням обсяпв деревини, на ЯК1 надано у встановленому порядку
вщстрочення) зазначаемо, що зд1йснення такоУ д1яльност1 можливе у раз1

зд1Йснення додатковоУ оц1нки впливу на довкшля;
у випадках збшыпення у 2 рази ширини люосши (кр1м ялицевих 1 букових

Л1С1В на прських схилах), встановленоУ нормативно-правовими актами з питань
ведения люового господарства, проведения сущльних рубок головного

користування можливе за умови здшснення додатковоУ оц1нки впливу на

довкшля.

Висновок з оцгнки вплыву на довкглля е обов 'язковим для виконання. Екологгчнг умови,

передбачеш у цъому висновку, е обов 'язковглми.
Висновок з оцгнки впливу на довкглля втрачае силу через п 'ять рокгв у разг, якщо не було

прийнято ршення про провадження планованоХ дгяльностг.

а.**

дуплоппздних птах1в).
Результати шсляпроектного мошторингу (звгги тощо) подаються до

першого числа наступного за звггним мюяця до М1нприроди, а також до оргашв

мюцевого самоврядування з метою забезпечення шформування громадськость
Прим^ка: Якщо тд час провадження господарськоХ дгяльностг, буде выявлено

значний негативный вплыв цгеХ дгяльностг на життя г здоров 'я населения чы довкглля та

якщо такып вплыв не буе оцгненыы тд час здшснення оцшки вплыву на довкглля та/або
гстотно змгнюе результати оцшки вплыву цгег дгяльностг на довкглля, ргшення про

провадження такоХ планованоХ дгяльностг за ршенням суду тдлягае скасуванню, а

дгяльнгсть - припиненню.

7. На суб'екта господарювання покладаеться обов'язок 13 здшснення
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