Результати моніторингу
соціальних та екологічних впливів господарської діяльності
по ДП «Сторожинецький лісгосп»
№
п/п
1

Зміст моніторингу
Результати діяльності з поновлення лісу.

2

Використання для відновлення видів, які добре екологічно адаптовані.

3
4
5

Інвазивність або інші негативні впливи, пов’язані з будь-якими чужорідними
видами.
Використання генетично модифікованих організмів (якщо застосовно)
Результати лісівничої діяльності.

6
7
8

Вплив використання добрив на цінності довкілля (якщо застосовно)
Вплив застосування засобів біологічної боротьби (якщо застосовно)
Вплив природних небезпек.

9

Вплив розвитку інфраструктури, транспортування та лісівничих заходів на рідкісні
види та види, що перебувають під загрозою, оселища, екосистеми, ландшафтні
цінності, воду, та грунти

10

Вплив заготівлі на вилучення деревини та на не деревинну лісову продукцію,
цінності довкілля, ліквідні відходи деревини та інші види продукції та послуги.

11

Екологічно прийнятна утилізація відходів

12

Охорона лісу від незаконної або недозволеної діяльності.

13

Відповідність застосовному (національному) і місцевому законодавству,
ратифікованим міжнародним конвенціям та обов’язковим нормам і правилам.

14

Вирішення спорів і скарг

Результати
Всі ділянки лісу, які вийшли з-під суцільних
рубок залісненні, штучним шляхом (лісові
культури) або природнім (природне
поновлення).
Для лісовідновлення використовуються види,
які добре адаптовані (корінні, місцеві види
деревних рослин)
Відсутній негативний вплив інвазивних,
чужорідних видів.
Не використовується
Використовуються такі види та методи рубок,
які відповідають конкретним лісорослинним
умовам та цілям господарювання.
Не використовується
Не використовується
Поступовий перехід на вибіркову систему
господарювання, перетворення насаджень у
різновікові, багатоярусні , змішані які стійкіші
до впливу природних небезпек.
В період масового цвітіння в місцях зростання
та сусідніх виділах призупиняються будь-які
роботи, які можуть негативно вплинути на
рідкісні види та види, що перебувають під
загрозою.
80-90% рубок головного користування
проводиться поступовою системою рубок на
невеликих площах із залишенням дерев для
підтримання біорізноманіття.
Утилізація відходів проводиться відповідно до
укладених договорів.
Постійне патрулювання лісових масивів,
проведення рейдів, чергувань.
Підприємство у своїй діяльності дотримується
національного законодавства, місцевого
законодавства, ратифікованим міжнародним
конвенціям та обов’язковим нормам і
правилам.
Всі спори вирішуються мирним шляхом,

документи
Проекти лісових культур та
природного поновлення
Проекти лісових культур та
природного поновлення
Книга рубок догляду,
книга лісових культур
Лісорубні квитки, річний звіт

Лісорубні квитки, річний звіт

Наказ

Лісорубні квитки, акти огляду
місць заготівлі деревини
Акти прийому-передачі на
утилізацію
Накази, акти ревізій обходів,
акти перевірок
акти перевірок

Книга скарг

скарги розглядаються згідно чинного
законодавства.
Не виявлено

15

Гендерна рівність, сексуальні домагання та гендерна дискримінація

16
17
18
19

Програми та заходи (види діяльності), що стосуються безпеки та гігієни праці.
Виплата заробітної плати.
Навчання працівників.
Виявлення місцевих громад та їх законних прав.

Розроблено план заходів
Своєчасно
Проводиться згідно затвердженого графіку.
Підприємство в своїй діяльності завжди
підтримує місцеві громади

20

Повне виконання умов юридично обов’язкових угод

21

Стосунки з громадами

22
23

Охорона місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного
або духовного значення для місцевих громад
Місцевий економічний та соціальний розвиток

Підприємство виконує умови юридично
обов’язкових угод
Надіслано всім зацікавленим сторонам,
сторонам чиї інтереси можуть бути зачеплені,
щодо надання пропозицій, зауважень що
можуть стосуватись важливих аспектів
ведення лісового господарства.
Визначено ОЦЗ.6 та визначено ОЦЗТ

24
25

Продукування різноманітних вигод та/або продуктів
Підтримання та/або посилення послуг екосистеми

26

28

Порівняння фактичних із запланованими річними обсягами заготівлі деревинної та
недеревинної лісової продукції
Використання місцевої переробки, надання послуг та виробництв зі створенням
доданої вартості.
Тривала (економічна) життєздатність.

29

Категорії 5 і 6 особливих цінностей для довкілля.

30

Підтримання та/або посилення послуг екосистем.

31

Ефективність визначених та вжитих заходів із запобігання негативним впливам
господарської діяльності на цінності довкілля, пом’якшення таких впливів і
відновлення цих цінностей.
Рідкісні види та види, що перебувають під загрозою, і ефективність вжитих заходів
з охорони цих видів та їх оселищ.

27

32

33
34

Репрезентативні ділянки та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або
відновлення.
Аборигенні види, що трапляються природно, та біологічним різноманіттям, а

Сплата податків, працевлаштування місцевого
населення,
Створення рекреаційних місць для відпочинку
місцевого населення, розміщення пасік, збір
грибів, ягід
Річний звіт
Надаються послуги по заготівлі та трелюванні
деревини місцевими підрядниками.
Підприємство позбавлене державного
фінансування всі роботи проводяться за власні
кошти підприємства.
ОЦЗ.5 не виявлено ОЦЗ.6 ідентифіковано
Рівень лісозаготівлі не перевищує середню
зміну запасу.
Проведення профілактичних протипожежних
заходів,
Визначені та взяті під охорону місця
перебування рідкісних видів та видів, що
перебувають під загрозою зникнення,
негативних впливі на їх оселища невиявлено.
Визначено та охороняються репрезентативні
ділянки аборигенних екосистем.
Місця зростання аборигенних видів взяті під

Книга скарг, скринька для
анонімної інформації
плани
звіти
Графіки проведення навчань
Забезпечення місцевих громад
деревиною для опалення,
будівництва

Перелік та опис ОЦЗ та
ОЦЗТ
звіти
Фото, лісові квитки
Ф-10лг річна, звіти
Договора на виконання робіт
з підрядниками
звіти
Перелік та опис ОЦЗ та
ОЦЗТ, планування стратегії
Ф-3ЛГ річна
Місячні звіти
Моніторинг рідкісних видів
рослин та тварин
Відомість репрезентативних
ділянок
Відомість репрезентативних

також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.
35

Водотоки, водні об’єкти кількість та якість води, а також ефективність вжитих
заходів з їх збереження та/або відновлення

36
37

Перетворення природних лісів на плантації або на нелісові.
Категорії 1-4 особливі цінності для збереження, ефективність вжитих заходів з їх
підтримання та/або збагачення
Рівень забруднення одиниці господарювання радіонуклідами

38

Начальник відділу
лісового господарства

охорону (репрезентативні ділянки, об’єкти
ПЗФ)
Вивезення та трелювання деревини
водотоками заборонено (будуються мости або
тимчасові переїзди з метою уникнення
негативного впливу.
Невиявлено
Ідентифіковано ОЦЗ.1 ОЦЗ.3 ОЦЗ.4
ОЦЗ.2 не ідентифіковано.
На території одиниці господарювання не
проводився.

Борис СТАСЮК

ділянок, перелік об’єктів
ПЗФ, ОЗЦТ
Кошториси на будівництво,
ремонт мостів та тимчасових
переїздів

Перелік та опис ОЦЗ та
ОЦЗТ, планування стратегії
Дані з геофізичної
обсерваторії

