Результати моніторингу змін параметрів лісового фонду для
виявлення
та опису впливів господарської діяльності на довкілля,
включно можливих негативних екологічних, економічних
та соціальних змін, вірогідних при проведенні господарської
діяльності підприємства на території лісового фонду
ДП «Баранівське ЛМГ» за 2021 рік.

Моніторинг змін параметрів лісового фонду для виявлення та опису
впливів господарської діяльності на довкілля, включно можливих негативних
екологічних, економічних та соціальних змін, вірогідних при проведенні
господарської діяльності підприємства на території лісового фонду ДП
«Баранівське ЛМГ»
Моніторинг за індикатором 8.2.1 є достатнім для виявлення та опису впливів господарської діяльності на
довкілля, включно із (якщо застосовано)

Параметр моніторингу
Результатами діяльності з
поновлення (критерій 10.1)

Період
Весняний
осінній

Відповідальний
Головний лісничий,
інженер з лісових
культур

Використанням для відновлення
видів, які добре екологічно
адаптовані (критерій 10.2)

Весняний

Головний лісничий,
інженер з лісових
культур

Інвазивністю або іншими
негативними впливами,
пов’язаними з будь-якими
чужорідними видами в межах
одиниці господарювання та поза
нею (критерій 10.3)
Підтвердженням, що генетично
модифіковані організми не
використовуються (критерій
10.4)

Протягом
року

Начальник відділу
лісового
господарства

Весняний

Головний лісничий,
інженер з лісових
культур

Результатами лісівничої
діяльності (критерій 10.5)

Протягом
року

Негативними впливами
застосування добрив на цінності
довкілля (критерій 10.6)

Весняний

Негативними впливами
застосування пестицидів
(критерій 10.7)

Протягом
вегетаційного
періоду

Начальник відділу
лісового
господарства
Головний лісничий,
Начальник відділу
лісового
господарства,
інженер з лісових
культур, помічник
лісничого
Головний лісничий,
інженер з лісових
культур

Негативними впливами
застосування засобів біологічної
боротьби (критерій 10.8)

Протягом
вегетаційного
періоду

Головний лісничий

Впливами природних небезпек
(критерій 10.9)

Протягом
року

Головний лісничий

Впливами розвитку
інфраструктури,
транспортування та лісівничих

Протягом
року

Головний лісничий

Документ
Матеріали технічного
приймання,
інвентаризацій. Форма
10-ЛГ
Проект лісових
культур (зведена
відомість проектів
лісових культур).
Форма 10-ЛГ
Рапорт, матеріали
безперервного
лісовпорядкування.
Форма 10-ЛГ
Проект лісових
культур (зведена
відомість проектів
лісових культур).
Форма 10-ЛГ
Форма 10-ЛГ
Наряд-акт на виконані
роботи, акт на
виконані роботи
підрядними
організаціями. Форма
10-ЛГ
Наряд-акт на виконані
роботи, акт на
виконані роботи
підрядними
організаціями. Форма
10-ЛГ
Наряд-акт на виконані
роботи, акт на
виконані роботи
підрядними
організаціями. Форма
10-ЛГ
Наряд-акт на виконані
роботи, акт на
виконані роботи
підрядними
організаціями. Форма
10-ЛГ
Наряд-акт на виконані
роботи, акт на
виконані роботи

Примітки

заходів на рідкісні види та види,
що перебувають під загрозою,
оселища, екосистеми,
ландшафтні цінності, воду та
грунти (критерій 10.10)
Впливами заготівлі та вилучення
деревини на недеревинну лісову
продукцію, цінності довкілля,
ліквідні відходи деревини та
інші види продукції та послуги
(критерій 10.11)
Екологічно прийнятною
утилізацією відходів (критерій
10,12)

підрядними
організаціями. Форма
10-ЛГ
Протягом
року

Начальник відділу
лісового
господарства

Протягом
року

Головний енергетик

Наряд-акт на виконані
роботи, акт на
виконані роботи
підрядними
організаціями. Форми
10-ЛГ, 3-ЛГ
Наряд-акт на виконані
роботи, акт на
виконані роботи
підрядними
організаціями. Форма
10-ЛГ

Моніторинг за індикатором 8.2.1 є достатнім для виявлення та опису впливів господарської діяльності на
довкілля, включно із (якщо застосовано)

Доказами незаконної або
недозволеної діяльності
(критерій 1.4)
Відповідністю застосованому
(національному) і місцевому
законодавству, ратифікованим
міжнародним конвенціям та
обов’язковим нормам і правилам
(критерій 1.5)
Вирішенням спорів і скарг
(критерії 1.6, 2.6 і 4.6)

Протягом
року

Інженер охорони та
захисту лісу

Книга реєстрації
лісопорушень

Протягом
року

Головний лісничий

Матеріали перевірок
контролюючими
органами

Протягом
року

Головний лісничий,
інспектор з кадрів

Програмами та заходами
(видами діяльності), що
стосуються прав працівників
(критерій 2.1)
Гендерною рівністю,
сексуальними домаганнями та
гендерною дискримінацією
(критерій 2.2)
Програмами та заходами
(видами діяльності), що
стосуються безпеки та гігієни
праці (критерій 2.3)

Протягом
року

Голова
профспілкового
комітету

Книга реєстрації
вхідної та вихідної
кореспонденції
Колективний договір

Протягом
року

Голова
профспілкового
комітету

Колективний договір

Протягом
року

Інженер з охорони
праці

Виплатою заробітної плати
(критерій 2.4)
Навчанням працівників
(критерій 2.5), здоров’ям
працівників, які зазнають дії
пестицидів, якщо пестициди
застосовуються (критерій 2.5 і
критерій 10.7)
Виявленням місцевих громад та
їхніх законних прав (критерій
4.1)
Повним виконанням умов
юридично обов’язкових угод
(критерій 4.2)

Щомісячно

Головний бухгалтер,
головний економіст

Інструкції та правила з
гігієни та безпеки
праці, матеріали
перевірок
контролюючими
органами
Штатний розпис
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Протягом
року

Головний лісничий

Перелік визначених
місцевих громад

Протягом
року

Головний лісничий,
Начальник відділу
лісового
господарства,
інспектор з кадрів

Книга реєстрації
вхідної та вихідної
кореспонденції

Стосунками з громадами
(критерій 4.2)

Протягом
року

Головний лісничий,
начальник відділу
лісового
господарства,
інспектор з кадрів
Головний лісничий,
інженер лісового
господарства

Книга реєстрації
вхідної та вихідної
кореспонденції

Охороною місць особливого
культурного, екологічного,
економічного, релігійного або
духовного значення для
місцевих громад (критерій 4.7)

Протягом
року

Місцевим економічним і
соціальним розвитком (критерії
4.2, 4.3, 4.4, 4.5)
Продукуванням різноманітних
вигід та/або продуктів (критерій
5.1)
Підтриманням та/або
посиленням послуг екосистем
(критерій 5.1)
Заходами з підтримання або
посилення послуг екосистем
(критерій 5.1)
Фактичними у порівнянні із
запланованими річними
обсягами заготівлі деревинної та
недеревинної лісової продукції
(критерій 5.2)
Використанням місцевих
переробки, надання послуг та
виробництв зі створенням
доданої вартості (критерій 5.4)
Тривалою (довгостроковою)
економічною життєздатністю
(критерій 5.5)
Категоріями 5 і 6 особливих
цінностей для збереження,
визначених у критерії 9.1

Протягом
року

Головний лісничий,
інспектор з кадрів

Протягом
року

Головний бухгалтер

Список особливого,
культурного,
екологічного,
економічного,
релігійного або
духовного значення
Особові картки
працівників, договори
співпраці
Бухгалтерські звіти

Протягом
року

Головний лісничий

Форма 10-ЛГ

Протягом
року

Головний лісничий

Форма 10-ЛГ

Щорічно

начальник відділу
лісового
господарства

Матеріали
безперервного
лісовпорядкування,
форма 10-ЛГ

Протягом
року

Головний лісничий,
менеджер з реалізації

Список зацікавлених
сторін, договори з
реалізації

Щорічно

Головний економіст

Виробничо-фінансовий
звіт

Щорічно

начальник відділу
лісового
господарства

Форма 10-ЛГ,
матеріали
безперервного
лісовпорядкування,
список особливого,
культурного,
екологічного,
економічного,
релігійного або
духовного значення

Процедури моніторингу за індикатором 8.2.2 є достатніми для виявлення та опису змін екологічних умов, включно із (якщо
застосовано)

Підтриманням та/або
посиленням послуг екосистем
(критерій 5.2) (коли
підприємство робить рекламні
FSC заяви щодо надання послуг
екосистем або отримує плату за
надання послуг екосистем)
Цінностями довкілля та
функціями екосистем, у т.ч.
накопиченням та утримуванням
вуглецю (критерій 6.1), включно
із ефективністю визначених та
вжитих заходів із запобігання
негативним впливам
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Щорічно

Головний лісничий

Науково-дослідна
робота Орлова О.О.,
матеріали
безперервного
лісовпорядкування,
список особливого,
культурного,

господарської діяльності на
цінності довкілля, пом’якшення
таких впливів і відновлення цих
цінностей (критерій 6.3)
Рідкісними видами та видами,
що перебувають під загрозою і
ефективністю вжитих заходів з
охорони цих видів та їх оселищ
(критерій 6.4)
Репрезентативними ділянками
та ефективністю вжитих заходів
з їх збереження та/або
відновлення (критерій 6.5)
Аборигенними видами, що
трапляються природно та
біологічним різноманіттям, а
також ефективністю вжитих
заходів з їх збереження та/або
відновлення (критерій 6.6)
Водотоками, водними
об’єктами, кількістю та якістю
води, а також ефективністю
вжитих заходів з їх збереження
та/або відновлення (критерій
6.7)
Ландшафтними цінностями та
ефективністю вжитих заходів з
їх збереження та/або
відновлення (критерій 6.8)
Перетворенням природних лісів
на плантації або на нелісові
(види землекористування)
(критерій 6.9)
Статусом плантацій, створених
після 1994 року (критерій 6.10)
Категоріями 1-4 особливих
цінностей для збереження,
визначеними згідно з критерієм
9.1 та ефективністю вжитих
заходів з їх підтримання та/або
збагачення
Рівнем забруднення одиниці
господарювання радіонуклідами

Виконавець

екологічного,
економічного,
релігійного або
духовного значення,
охоронні зобов’язання
Науково-дослідна
робота Орлова О.О.

Протягом
року

Головний лісничий

Протягом
року

начальник відділу
лісового
господарства

Перелік
репрезентативних
ділянок

Протягом
року

Головний лісничий

Матеріали
лісовпорядкування

Протягом
року

начальник відділу
лісового
господарства

Матеріали
безперервного
лісовпорядкування,
акти освідчення

Протягом
року

начальник відділу
лісового
господарства

Матеріали
безперервного
лісовпорядкування

Протягом
року

Головний лісничий

Матеріали
безперервного
лісовпорядкування
Не застосовується

Протягом
року

Головний лісничий

Віктор Гайдай

Звіт з моніторингу
ОЦЗ, матеріали
безперервного
лісовпорядкування,
науково-дослідна
робота Орлова О.О.

Не застосовується

