ЯК ЗБЕРЕГТИ ЛІС
ЗА ДОПОМОГОЮ
ПРОЦЕДУРИ ОВД?

ЩО ТАКЕ ОВД?
Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура, під
час якої лісокористувач (лісгосп, нацпарк або будьяка інша юридична особа, яка має право власності
на ліс) зобов’язаний оцінити вплив майбутніх рубок
на довкілля. У процесі процедури лісокористувач
проводить дослідження впливу планованих рубок
на ґрунти, водні ресурси, атмосферу, флору та фауну,
клімат, добробут місцевих громад та інші аспекти
довкілля.

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ В ОВД?
Будь-який громадянин України може надавати
коментарі та зауваження у процесі оцінки впливу
рубок на довкілля. Чим більш конструктивні надані
пропозиції – тим більше шансів, що вони стануть
обов’язковими для лісокористувача, а рубки не
загрожуватимуть цінним лісам.

ДО ЯКИХ РУБОК ЗАСТОСОВУЮТЬ
ПРОЦЕДУРУ ОВД?
Оцінці впливу на довкілля підлягають не всі рубки, а
тільки:
• Суцільні та поступові рубки головного
користування площею понад 1 гектар;
• Суцільні санітарні рубки площею понад 1 гектар;
• Усі суцільні санітарні рубки на територіях та
об’єктах природно-заповідного фонду (ПЗФ).

ЯК ЗВИЧАЙНОМУ ГРОМАДЯНИНУ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОЦЕДУРІ ОВД?
КРОК

1

Знайти Повідомлення про нові
процедури ОВД рубок лісу у цікавих
для вас регіонах.
Уся необхідна інформація доступна у Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Там
можна знайти цікаві для вас процедури ОВД за
ключовими словами, наприклад «ліс», «лісове»,
«рубок», у меню «Пошук за назвою». Також
можна шукати окремий лісгосп за його кодом
ЄДРПОУ (наприклад, Зарічненський лісгосп має
код 00992823).
Оголошення про нові процедури ОВД рубок
лісу також двічі на тиждень публікується на
спеціалізованому ресурсі «Сталий розвиток
лісового господарства» у розділі «актуальні
можливості» https://sfmu.org.ua/advert
Ще один варіант – завдяки SaveEcoBot, знайти у зручному для вас
месенджері цільовий лісгосп та підписатись на сповіщення по ньому. Як
тільки це підприємство розпочне процедуру ОВД, ви отримаєте сповіщення.

КРОК
2

Надіслати пропозицій
та зауважень до обсягу
звіту з ОВД.

Оприлюднюючи «Повідомлення про плановану діяльність»,
лісокористувач розпочинає процедуру ОВД. Цей документ
містить загальну інформацію про рубки, не є результатом
проведених досліджень оцінки впливу, а лише повідомляє
про намір проведення такої оцінки. З моменту офіційного
оприлюднення Повідомлення у вас є 20 робочих днів,
впродовж яких можна надати будь-які зауваження або
пропозиції щодо аспектів, які потрібно врахувати при оцінці.
Листи подаються до Департаменту екологічної оцінки та
контролю Міндовкілля OVD@mepr.gov.ua.

КРОК 3
Перевірити отримання
надісланих зауважень та
пропозицій.
По завершенню 20-денного терміну, шукайте копію свого
надісланого листа у Єдиному реєстрі з ОВД на тій самій
сторінці, де раніше було опубліковане «Повідомлення про
плановану діяльність».

КРОК 4
Взяти участь у
громадському
обговоренні звіту з ОВД.
Після того, як лісокористувач
розробить і оприлюднить «Звіт з
ОВД», розпочинається громадське
обговорення. Цей етап триває від 25
до 35 робочих днів. Протягом цього
етапу ви можете проаналізувати
«Звіт з ОВД» та надати власні
зауваження чи пропозиції до
проведених
досліджень,
без
необхідності їх обґрунтування.
Можна перевірити врахування/
неврахування
пропозицій
та
зауважень поданих після публікації
повідомлення про плановану
діяльність у розділ 10 «Звіту з ОВД».

Зауваження:

Пропозиції:

надано неправдиву / неповну
інформацію у «Звіті з ОВД»,
не проведено наукові
дослідження, не оцінено
важливий аспект впливу,
звіт показує негативний
вплив планованих рубок,
неналежний розгляд
пропозиції громадськості.

відмовити у видачі висновку
з ОВД, призначити додаткову
ОВД, встановити екологічні
умови рубок (не рубати
суцільно в захисних/
заболочених лісах, провести
додаткові дослідження
перед проведенням РГК
тощо).

5 КРОК
Перевірте, чи врахували ваші
зауваження та пропозицій, надіслані
під час громадського обговорення.
Протягом 25 робочих днів з дня
завершення громадського обговорення
видається та публікується у Єдиному
реєстрі «Висновок з ОВД», разом зі звітом
про громадське обговорення, де ви
можете ознайомитися з зауваженнями
та пропозиціями громадськості, які були
враховані Міндовкіллям.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Закон України
«Про оцінку впливу
на довкілля»

Єдиний реєстр
з оцінки впливу
на довкілля

Сайт «Сталий
розвиток лісового
господарства»

SaveEcoBot
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