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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 в порядку проведення рубок 

головного користування. Лісозаготівля здійснюється в межах розрахункової 

лісосіки, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів 

України, фонду рубок головного користування (матеріали базового 

лісовпорядкування ВО «Укрдержліспроект», та на підставі спеціального 

дозволу – лісорубного квитка (ст. 69 Лісовий кодекс України). 

2. Суб`єкт господарювання 

Державне підприємство «Костопільське лісове господарство»,  

код ЄДРПОУ  -  00992800  

35000 Рівненська область, Костопільський район, м. Костопіль, вул. Дубки, 2, 

Телефон – 0365721073, директор Мелещук Олександр Олександрович 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 

громадського обговорення 

Міністерство екології та природних ресурсів України, 

вул.Митрополита Василя Липківського,35 м.Київ, 03035, відділ оцінки 

впливу на довкілля m.shimkus@menr.gov.ua,тел.(044)2062089, 

контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої 

діяльності на орган, який розглядатиме результати оцінки 

впливу на довкілля 

Розрахункова лісосіка рубок головного користування на 2018 та 

послідуючі роки, яка затверджується наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України 
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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 з 

моменту офіційного опублікування цього 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 22 березня 2018 року о 12 

годині, у м. Костопіль, Рівненської області, вул. Незалежності, 7, актова зала. 

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, 

вул.Митрополита Василя Липківського,35 м.Київ, 03035, відділ оцінки 

впливу на довкілля m.shimkus@menr.gov.ua,тел.(044)2062089, 

контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна 

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, 

вул.Митрополита Василя Липківського,35 м.Київ, 03035, відділ оцінки 

впливу на довкілля m.shimkus@menr.gov.ua,тел.(044)2062089, 

контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 

громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 

оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 

діяльностіпланованої діяльності) 

Звіт з оцінки впливу на довкілля на 196 аркушах з додатками, в тому 

числі фондом рубок головного користування на 2018 та послідуючі роки 

9. 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 
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а) адміністративна контора ДП «Костопільський лісгосп», м. Костопіль, вул. 

Дубки, 2, контактна особа – Стельмащук Віталй Миколайович, тел. 050 435 

38 55 

б) Костопільська районна рада, м. Костопіль, вул. Незалежності, 7, тел. 03657 

2-14-00 

в) Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. 

Рівне, вул. Пушкіна, 26, тел. 0362 22-21-53 

 

 

 


