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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 рохрахункової 

лісосіки, фонду рубок головного користування, та на підставі спеціального 

дозволу – лісорубного квитка. 

Розрахункова лісосіка складає 32,35 тис.м³ щорічно, в т.ч. соснова 

госпсекція – 2,18 тис.м³, ялинова – 0,24 тис.м³, дубова – 5,07 тис.м³, ясенева – 

21,79 тис.м³, березова – 0,40 тис.м³, осикова – 1,51 тис.м³, чорновільхова – 0,50 

тис.м³, тополева – 0,21 тис.м³. В тому числі друга категорія лісів – 32,19 тис.м³, 

третя категорія лісів – 0,16 тис.м³. 

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території 

державного лісового фонду ДП «Сумське лісове господарство», яке включає 4 

структурних підрозділів (лісництв) – Сумське, Піщанське, Могрицьке, 

Низівське. Лісові масиви розташовані в межах Сумського району на території 

Токарівської, Верхньосироватська, Бездрицька, Великочернеччинська, 

Новосуханівська, Битицька, Стецьківська, Кияницька, Северинівська, 

Юнаківська, Могрицька, Червоненська, Шпилівська, Великовільмівська, 

Садівська сільських рад, Хотинської, Степанівської, Низівської селищних рад, 

Білопільського району на території Рижівської, Миколаївської, Річківської, 

Гуринівської сільських рад, Ворожбинської міської ради, Краснопільського 

району на території Запсільської сільської ради, Лебединського району на 

території Велико-Висторопської сільської ради, у межах міста Суми, Сумської 

міської ради та Піщанської селищної ради.  

2. Суб’єкт господарювання  

Державне підприємство «Cумське лісове господарство» код ЄДРПОУ 

00992964. Сумська область, Сумський район, смт Низи, Низівське лісництво, 

Телефон – (0542) 61-60-34, директор Сороколіт Микола Володимирович. 

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, контактна особа Шимкус Марина Олександрівна. 

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої 

діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля  

Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів – лісорубний 

квиток, що видається Сумським обласним управлінням лісового та 

мисливського господарства. 

Розрахункова лісосіка рубок головного користування на 2018 та 

послідуючі роки, яка затверджується наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України. 

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 відбудуться в адміністративному приміщенні 

Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства за 

адресою: 40030, місто Суми, вулиця Засумська, 12-А, 29.11.2018, о 10:30. 

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, 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, контактна особа Шимкус Марина Олександрівна 

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 

громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 

оголошення. 
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8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності 

На ознайомлення громадськості буде надано Звіт з оцінки впливу на 

довкілля планованої діяльності на 289 аркушах, з додатками. 

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. 

Ознайомитися з матеріалами звіту з оцінки впливу на довкілля можна 

починаючи з 12.11.2018 року в: 

1. Адміністративному приміщенні Державного підприємства «Сумське 

лісове господарство» за адресою 40010, м. Суми, вул. Доватора, 37. 

Контактна особа – Сидора Руслан Дмитрович, провідний інженер 

лісового господарства. Тел.: +38 066 452 8972.  

2. Адміністративному приміщенні Сумського обласного управління 

лісового та мисливського господарства за адресою: 40030, місто Суми, 

вулиця Засумська, 12-А. Відділ лісового господарства, тел.: 0542 

276279, 611315. 
 


