
,Щодаток 1

ОЦIНКА ВПЛИВУ ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ НА
НЛВКОЛИШН€ СЕРЕДОВИIЦЕ

Висновок: Кiлька негативних впливiв оцiнено як значнi, проте при
пом'якшення цих впливiв не вiдбудеться негативних незворотни
наслiдку проведення лiсогосподарського заходу.

проведеннi заходiв iз
змiн на дiлянцi, як

J\b Потенцiйнi негативнi
вIIливи

Сила впливу Заходи з пом'якшення впливу
незначний vзначнии

1 Присутнiсть машин i
людей: порушення спокою
диких тварин внаслiдок
проведення рубок та
вивезення деревини,

незначний Не планувЕuпось

2 Можливе забруднення
нафтопродуктами

t,,

значнии
Забезпечув ати безпечне
використання пЕLIIьно-мастильних
матерiалriв

Fll

J Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великот кiлькостi
гrорубкових решток

значний
Спапювання проводити в
пожежо безпечний перiод

4 Грунтова ерозiя пiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi.

значний Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноi породи.

5 Бур'яни: поява ( внаслiдок
сучiльноI рубки) бур'янiв,
якi перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

l,

значнии Вибрати метод проведення рубки,
що гарантус лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження (

запиш ати необхiдну кiлькiсть
насiнних дерев)

6 Недостатне природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно залiснити плоIцу

(,
значнии Вживати заходи iз сприяння

природном}- поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноТ деревноi породи )

Хtигадло I.A.

r- \.t

J

6]\



Додаток 2
ОЦIНКА ЕКОЛОГIIIНID( HACJПIЦ{IB ПРОВЕДЕННЯ ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО

зАходу

Область: Хмелъницька
Лiсогосподарське пiдприемство: .ЩП <Iзяславське JIГ>
Лiсницгво - Птrужrrянське
Квартал - З4

Щiлянка- 2
Лiсогосподарський зil(ц - РГК
PiK проведеlшя - 2018

,Щата проведення оцiнки
Виконавцi - лiсниwrй Плрlсlянського лiсницгва Жигадло I.A.

висновок: незнаЕIнi (сила кiлькох негативних вплпrвiв була оцiнена як значна, але
плч}нувzIлося виконztння заходiв з пом'якшенш{ впливiв, в aKTi немае знаtIних
стосуються екологiчних аспектiв проведення лiсогосподарського заходу)

J\b можливi негативнi
впливи, виявленi пiд час

планування заходу

Запланованi заходи з пом'якшення
впливу

Фактичний прояв
виявленого

негативного впливу
чзначнии чнезначнии

1 Присутнiсть машин i
людей: порушення
спокою диких тварин
внаслiдок проведення

рубок та вивезення
деревини,

Не планувЕIпось
незначний

2 Мохtливе забруднення
нафтопродуктами

Забезпечув ати безпечне
використання папьно-мастильних
матерiагriв

незначний

F,

J Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

Спалювання проводити в
пожежобезпечниЙ перiод незначний

4 Грунтова ерозiя пiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi.

Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноi породи.

незначний

5 Бур'яни: поява (

внаслiдок суцiльноi
рубки) бур'янiв, якi
перешкоджають росту
природного шоновлення
або лiсових культур

Вибрати метод проведення рубки,
що гарантус лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження ( запишати
необхiдну кiлькiсть насiнних дерев)

незначний

6 Недостатне природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно загriснити плоIцу

Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноТ деревноТ породи )

незначний

Хtигадло I.A.

важень, що



,Щодаток 1

ОЦIНКА ВIIЛИВУ ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ НА
НАВКОЛИШН€ СЕРЕДОВИIЦЕ

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське пiдприсмство: ЛП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - Плужнянське
Квартагr - 65

,Щiлянка - 15

Лiсогосподарський захiд - РГК
PiK проведення - 2018

Щата проведення оцiнки -
Виконавцi - лiсничиiт Плужнянського лiсництва Жигадло I.A.

Висновок: Кiлька негативних впливiв оцiнено як значнi, проте при
пом'якшеЕня цих впливiв не вiдбудеться негативних незворотних
наслiдку проведення лiсогосподарського заходу.

м Потенцiйнi негативнi
впливи

Сила вIIливу Заходи з пом'якшення впливу

незначнии
r,,

значнии

1

незначний Не планув€tIIось

2 Можливе забруднення
нафтопродуктами

tJ

значнии
Забезпечув ати безпечне
використання п€tпьно-мастильних
матерiагriв

a
J ПiдвишIена пожежна

небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
гrорубкових решток

v

значнии
Спашювання проводити в
шожежобезпечний перiол

4 Грунтова ерозiя пiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi.

v

значнии Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноi породи.

5 Бур'яни: поява ( внаслiдок
сучiльноi рубки) бур'янiв,
якi перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

значний Вибр ати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження (

зЕшиш ати необхiдну кiлькiсть
насiнних дерев)

6 Недостатнс природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяс
вчасно зашiснити площу

значний Вживати заходи iз сприяння
природном}, поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноТ деревноТ породи )

Хtигадло I.A.

проведеннi заходiв iз



Додаток 2

ОЦIIIКД ЕКОЛОГГIНИХ НАСЛIДКIВ ПРОВЕДЕННЯ ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО
зАходу

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське пiдприемство: l[I <<Iзяславське ЛГ>
Лiсницгво - Плужнянське
Квартал - б5

,Щiлянка- 15

Лiсогосподарський зa>(И - РГК
PiK проведення - 2018

Щата проведення оцiнки -

Виконавцi - лiсничий Плужнянського лiсництва Жигадло I.A.

Jф можливi негативнi
вIIливи, виявленi пiд час

планування заходу

Запланованi заходи з пом'якшення
вIIливу

Фактичний прояв
виявленого

негативного впливу
значний

чнезначнии

1 Присутнiсть машин i
людей: порушення
спокою диких тварин
внаслiдок проведення

рубок та вивезення
деревини,

Не планувi[IIось
незначний

2 IчIожливе забруднення
нафтопродуктами

Забезпечувати безпечне
використання пЕ[пьно-мастильних
матерiапiв

незначний

aэ Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великот кiлькостi
порубкових решток

Спагrювання проводити в
пожежобезпечний перiод незначний

4 Грунтова ерозiя пiсля
пiдготовки грунту на

дiлянцi.

Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноТ породи.

незначний

5 Бур'яни: поява (

внаслiдок сучiльноi
рубки) бур'янiв, якi
перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

Вибрати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження ( з€шишати
необхiдну кiлькiсть насiнних дерев)

незначний

6 Недостатне природне
поновлення головноi
шороди, яке не дозволяе
вчасно зашiснити плошIу

Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноi деревноТ породи )

незначний

Висновок: незначнi (сила кiлькох негативних вп.тп,rвiв була очiнена як
плttнувалося виконання заходiв з пом'якшеннrI впливiв, в aKTi немае 3начних за

стосуються екологiчних acпeKTiB проведення лiсогосподарського заходу)

значна, апе
ень, що

Жигадло I.A.



Щодаток 1

ОЦIНКА ВПJIИВУ ЛIСОГОСПОЛРСЬКОГО ЗАХОДУ НА
НЛВКОЛИШН€ СЕРЕДОВИIЦЕ,

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське гliдприемство: ДП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - Михельське
КвартЕtп - 12

Щiлянка - 25.|
Лiсогосподарський захiд - РГК
PiK проведення - 2018

Щата проведення оцiнки -
Виконавцi - лiсничий Михельського лiсництва Мартинов I.Д.

Висновок: Кiлька негативних впливiв оцiнено як зна.пri, проте при
пом'якшення цих впливiв не вiдбудеться негативних незворотних
наслiдку проведення лiсогосподарського заходу.

проведеннi .заходiв iз

Jф Потенцiйнi негативнi
впливи

Сила впливу Заходи з пом'якшення впливу
незначний значний

1 Присутнiсть машин i
людей: порушення спокою
диких тварин внаслiдок
проведення рубок та
вивезення деревини.

незначний Не планув€tпось

2 МIожливе забрулнення
нафтопродуктами vзначнии

Забезпечувати безпечне
використання папьно-мастильних
матерiагriв

a
J Пiдвищена пожежна

небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

1,,значнии
Спагrювання проводити в
пожежобезlrечний перiод

4 Грунтова ерозiя гtiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi.

ý,значнии Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноi породи.

5 Бур'яни: поява ( внаслiдок
суцiльноi рубки) бур'янiв,
якi перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

vзначнии Вибрати метод проведення рубки,
що гарантус лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження (

зЕIпиш ати необхiдну кiлькiсть
насiнних дерев)

6 Недостатне природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно залriснити площу

vзначнии Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноi деревноТ породи )

Мартинов I.Д.

змiн н{дiлянцi, як



оIцнкА ЕкологItших нАслцшв провЕдЕння лIсогосподАрс#rffi;Ё'
зАходу

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське пiдприемство: .ЩП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - Михельське
Квартал - 12

,Щiляrrка -25.1
Лiсогосподарський зa>(И - РГК
PiK проведення - 2018

Щата проведення оцiнки -

Виконавцi - лiсничпй IvIихельського лiсництва Мартинов I.Д.

Висновок: ЕезнаЕIнi (сила кiлькох негативних впливiв була оцiнена як значна, але
планувtIлося виконання заходiв з пом'якшення впливiв, в aKTi немае значних зауржень, що
стосуються екологiчних аспектiв проведення лiсогосподарського заходу)

J\b можливi негативнi
впливи) виявленi пiд час

шланування заходу

Запланованi заходи з пом'якшення
впливу

Фактичний прояв
виявленого

негативного впливу
чзначнии чнезначнии

1 Присутнiоть машин i
людей: порушення
спокою диких тварин
внаслiдок проведення

рубок та вивезення
деревини,

Не планувЕLIIось
незначний

2 МIожливе забруднення
нафтопродуктами

Забезпечувати безпечне
використання пЕ[пьно-мастильних
матерiапiв

незначний

aJ Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

Спагlювання проводити в
пожежобезпечний перiод незначний

4 Грунтова ерозiя пiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi.

Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноi породи.

незначний

5 Бур'яни: поява (

внаслiдок суцiльноi
рубки) бур'янiв, якi
перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

Вибрати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження ( заJIишати
необхiдну кiлькiсть насiнних дерев)

незначний

6 Недостатнс природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяс
вчасно загliснити плоIцу

Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноi деревноi породи )

незначний

IVIартинов I.Д.



Щодаток 1

ОЦIНКА ВПЛИВУ ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ IIА
НАВКОЛИШН€ СЕРЕДОВИЩЕ

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське пiдприемство:,ЩП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - Михельське
KBapTa-Tl - 12

,Щiлянка -25.2
Лiсогосподарський захИ - РГК
PiK проведення - 2018
,Щата проведення оцiнки -
Виконавцi - лiсничий Михельського лiсництва Мартинов I.,Щ.

висновок: Кiлька негативних впливiв оцiнено як значнi, проте при
пом'якшоння цих впливiв не вiдбудеться негативних незворотII
наслiдку проведення лiсогосподарського заходу.

проведеннi заходiв iз
змiн на дiлянцi, як

м Потенцiйнi негативнi
впливи

Сила впливу Заходи з пом'якшення впливу
незначний {,значнии

1 ПРис}rтнiсть машин i
людей: порушення спокою
диких тварин внаслiдок
проведення рубок та
вивезення деревини,

незначний Не планувЕuIось

2 Можливе забруднення
нафтопродуктами q,

значнии
Забезпечувати безпечне
використання п€tльно-мастильних
матерiагriв

aJ Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

t,значнии
Спалrювання прово дити в
пожежобезпечний перiод

4 Грунтова ерозiя пiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi.

значний Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноi породи.

5 Бур'яни: поява ( внаслiдок
суцiльноi рубки) бур'янiв,
якi перешкоджають росту
природного поцовлення
або лiсових культур

vзначнии Вибрати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження (
заIIишати необхiдну кiлькiсть
насiнних дерев)

6 Недостатне природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно запiснити площу

(,значнии Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноТ деревноi породи )

Мартинов I.Д.



,Щодаток 2ОШНКА ЕКОЛОГIЧНИХ НАСЛIДКIВ IРОВЕДЕННЯ ЛIСОГОСПОДДРСЬКОГО
зАходу

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське пiдприемство:,ЩП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсниrrгво - Михельське
Квартал - 12

.Щiлянка -25.2
Лiсогосподарський зil(И - РГК
PiK проведення - 2018
,Щата проведення оцiпки
Виконавцi - лiсничий Михельського лiсницгва Мартинов I.,Щ.

висновок: незнаIшi (сила кiлькох ногативних впш,rвiв була оцiнена як значна, але

J\b можливi негативнi
впливи, виявленi пiд час

планування заходу

Запланованi заходи з шом'якшення
впливу

Фактичний прояв
виявленого

негативного вIIливу
значний незначний

1 ПРис}rтнiсть машин i
людей: порушення
спокою диких тварин
внаслiдок проведення

рубок та вивезення
деревини,

Не планув€uIось незначний

2 Можливе забруднення
нафтошродуктами

Забезпечувати безпечне
використання п€lJIьно-мастильних
матерiагriв

незначний

a
J Пiдвищена пожежна

небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
гrорубкових решток

Спагrювання проводити в
пожежобезпечний перiод незначний

4 Грунтова ерозiя пiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi.

Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноi породи.

незначний

5 Бур'яни: поява (
внаслiдок суцiльноi
рубки) бур'янiв, якi
перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

Вибрати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження ( з€шиш ати
необхiдну кiлькiсть насiнних дерев)

незначний

6 Недостатнс природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно загliснити площу

Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноi деревноi породи )

незначний

Мартинов I.Д.



Щодаток 1

ОЦIНКА ВПЛИВУ ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ НА
НЛВКОЛИШН€ СЕРЕДОВИIЦЕ,

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське пiдприемство: ДП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - Лютарське
Квартагr - 3

[iлянка-2
Лiсогосподарський захiд - РГК
PiK проведення - 2018
Щата проведення оцiнки -
Виконавцi _ лiсничий Лютарського лiсництва Бондар в.с..

Висновок: Кiлька негативних впливiв оцiнено як значнi,
пом'якшення цих вгtливiв не вiдбудеться негативних
наслiдку проведення лiсогосподарського заходу.

проте при
езворотних

проведеннi заходiв iз
зплiн на дiлянцi, я}t

J\b Потенцiйнi негативнi
впливи

Сила впливу Заходи з пом'якшення впливу
незначний значний

1 ПРис}rтнiсть машин i
людей: порушення спокою
диких тварин внаслiдок
проведення рубок та
вивезення деревини,

незначнии Не планувсuIось

2 Можливе забруднення
нафтопродуктами значний

Забезпечув ати безпечне
використання пчlJIьно-мастильних
матерiалiв

a
J ПiдвиIцена пожежна

небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
ц9рубкових решток

значний
Спашювання прово дити в
пожежобезпечний перiод

4 Грунтова ерозiя пiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi.

значний Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноi породи.

5 Бур'яни: поява ( внаслiдок
о alсуцiльноi рубки) бур'янiв,

якi перешкоджають росту
ГIриродного поновлення
або лiсових культур

значний Вибрати метод проведення рубки,
що гарантус лiсовiдновлення та
мiнiмiзус пошкодження (
запиш ати необхiдну кiлькiсть
насiнних дерев)

6 Недостатнс природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно запiснити площу

значний Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноi деревноi породи )

Бондар В.С.



Додаток 2
ОЦIНКА ЕКОЛОГIЧНИХ НАСЛЦКIВ IIРОВЕДЕННЯ ЛIСОГОСПОДДРСЬКОГО

зАходу

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське пiдприемство:,ЩП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - JlroTapcbKe
Квартал - З

,Щiлянка- 2
Лiсогосподарський захц - РГК
PiK проведення - 2018
,Щата проведення оцiнки
Виконавцi - лiсни.*rй JIютарського лiсництва Ковбель о.М.

висновок: незначнi (сила кiлькох'негативних впливiв була оцiнена як знаIша, але
планувЕrлося виконання захоДiв з пом'якшення впливiв, в aKTi немае знатIних заувЕDкень, що
стосуються екологiчних аспектiв проводення лiсогосподарського заходу)

J\b IVIожливi негативнi
впливи, виявленi пiд час

планування заходу

Заплвнованi заходи з шом'якшення
впливу

Фактичний прояв
виявленого

негативного впливу
значний незначний

1 ПРис}rтнiсть машин i
людей: порушення
спокою диких тварин
внаслiдок шроведення

рубок та вивезення
деревини,

Не планув€Lпось незначний

2 Можливе забруднення
нафтопродуктами

Забезпечув ати безпечне
використання папьно-мастильних
матерiагriв

незначний

з Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

Спагrювання проводити в
пожежобезпечний перiод незначний

4 Грунтова ерозiя гtiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi.

Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноi породи.

незначний

5 Бур'яни: поява (

внаслiдок суцiльноi
рубки) бур'янiв, якi
перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

Вибрати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження ( зЕLлишати
необхiдну кiлькiсть насiнних дерев)

незначний

6 Недостатнс природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно загriснити IIлощу

Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноi деревноi'породи )

незначний

Ковбель O.N4.



Щодаток 1

ОЦIНКА ВПЛИВУ ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ НА
НАВКОЛИШН€ СЕРЕДОВИЩЕ

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське пiдприемство: лП <Iзkславське ЛГ>
Лiсництво - Лютарське
Кварташ - 3

Щiлянка - 10
Лiсогосподарськиil захiд - РГК
PiK проведення - 2018
Щата проведення оцiнки -
Виконавцi _ лiсничий Лютарського лiсництва Бондар в.с..

Висновок: Кiлька негативних впливiв оцiнено як значнi,
пом'якшення цих впливiв не вiдбудеться негативних
наслiдку проведення лiсогосподарського заходу.

проте при
езворотних

проведеннi заходiв iз
змiн на дiлянцi, як

J\b Потенцiйнi негативнi
впливи

Сила впливу Заходи з пом'якшення впливу
незначний значний

1

tнезначнии

ъ

Не планув€uIось

2 МIожливе забруднення
нафтопродуктами значний

Забезпечув ати безпечне
використання п€LIIьно-мастильних
матерiагriв

,',
J Пiдвищена пожежна

небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

значний
Спалrювання проводити в
пожежобезпечний гrерiод

4 Грунтова ерозiя пiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi.

значний Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноi породи.

5 Бур'яни: поява ( внаслiдок
суцiльноi рубки) бур'янiв,
якi перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсовцх культур

значний Вибрати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзус пошкодження (
з€tпиш ати необхiдну кiлькiсть
насiнних дерев)

6 Недостатне шриродне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно загriснити плоIцу

значний Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння Фщацоi деревноi породи )

Бондар В.С.



Висновок: ЕезнаЕIнi (сила кiлькох негативIIих вп.гпrвiв була оцiнена як значна,
плtlнувarлося виконання заходiв з пом'якшеЕнlI впливiв, в akTi немае значних зауважень,
стосуються екологiчних аспектiв проведення лiсогосподарського заходу)

апе

що

J\b можливi негативнi
впливи, виявленi пiд час

планування заходу

Запланованi заходЙ з помЪкше"""
впливу

Фактичний прояв
виявленого

негативного впливу
значний незначний

1 ПРис}rтнiсть машин i
людей: порушення
спокою диких тварин
внаслiдок проведення

рубок та вивезення

д9ревини,

Не планув€lJIось незначний

2 МIожливе забруднення
нафтопродуктами

Забезiтечув ати безпечне
використання пЕlJIьно-мастильних
MaTepiaгriB

незначний

aJ Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
rrорубкових решток

Спалlювання проводити в
пожежобезпечний перiод незначний

4 Грунтова ерозiя пiсля
гriдготовки грунту на
дiлянцi.

Висаджування сiянцiв або
саджанцiв головноТ породи.

незначний

5 Бур'яни: поява (

внаслiдок суцiльноi
рубки) бур'янiв, якi
IIерешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

Вибрати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження ( з€шиш ати
необхiдну кiлькiсть насiнних дерев)

незначний

6 Недостатне природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно загriснити плоIцу

Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
наоiння бажаноi деревноi породи )

незначний

Ковбель O.N4.



Щодаток 1

ОЦIНКА ВПЛИВУ ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ НА
НЛВКОЛИШН€ СЕРЕЛОВИIIIЕ,

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське uiдприемство: ДП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - KyHiBcbKe
Квартал - 4

Щiлянка - 3.1
Лiсогосподарський захiд - РГК
PiK шроведення - 2018
Щата проведення оцiнки -
Виконавцi - лiсничий Кунiвського лiсництва Синюк О.В.

Висновок: Кiлька негативних впливiв оцiнено як значнi, проте
тrом'якшення цих впливiв не вiдбудеться негативних незворо
наслiдку проведення лiсогосподарського заходу.

при проведеннi заходiв iз

м Потенцiйнi негативнi
впливи

Сила впливу Заходи з пом'якшення впливу
незначний значний

1 ПРис}rтнiсть машин i
людей: порушення спокою
диких тварин внаслiдок
проведення рубок та
вивезення деревини,

незначний Не планув€uIось

2 МIожливе забруднення
нафтопродуктами значний

Забезпечув ати безпечне
використання п€Lпьно-мастильних
MaTepialriB

nJ ПiдвиIцена пожежна
небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

значний
Спалlювання прово дити в
пожежобезпечний перiод

4 Втрати поживних речовин:
винос поживних речовин з
порушених Грунтiв.

значний Розмiщати навантажувальнi
плоIцадки на легкодоступних
мiсцях бiля дорiг.

5 Бур'яни: поява ( внаслiдок
суцiльноi рубки) бур'янiв,
якi перешкоджають росту
природного поцовлення
або лiсових культур

значний Вибрати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження (
з€lJIиш ати необхiдну кiлькiсть
насiнних дерев)

6 Недостатне природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно загriснити площу

l,,значнии Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноТ деревноi породи )

Синюк о.В.

их змiн на дiлянцi, як



,Щодаток 2ОIЦНКА ЕКОЛОГIrIНИХ НАСЛЦКIВ ПРОВЕДЕННЯ ЛIСОГОСПОДДРСЬКОГО
зАходу

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське пiдприемство: .ЩП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсницгво - KyHiBcbKe
KBapTa.Tr - 4
,Щiлянка- 3.1
Лiоогосподарський захц - РГК
PiK проведення - 2018
,Щата проведення оцiнки
Виконавцi - лiсниwтй Кунiвського лiсництва Синюк О.В.

висновок: незначнi (сила кiлькох Еегативних впливiв була оцiнеда як значна, але
планувапося виконzl,ннrl зЕжодiВ з IIом'якшення впливiв, в aKTi немае злу#пих за
стосуються екологiчних аспектiв проведення лiсогосподарськ оrо змо{d1

J\b можливi негативнi
впливи, виявленi пiд час

планування заходу

Запланованi заходи з пом'якшення
впливу

Фактичний прояв
виявленого

негативного впливу
значний незначний

1 ПРис}rтнiсть машин i
людей: порушення
спокою диких тварин
внаслiдок проведення

рубок та вивезення
деревини,

Не плануваJIось незначний

2 IVIожливе забруднення
нафтопродуктами

Забезпечувати безпечне
використання п€lJIьно-мастильних
матерiагriв

незначний

aJ Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

Спалlювання проводити в
пожежобезпечний перiод незначний

4 Втрати поживних
речовин: винос IIоживних
речовин з порушених
Грунтiв.

Розмiщати навантажувальнi
шлощадки на легкодоступних
мiсцях бiля дорiг.

незначний

5 Бур'яни: поява (

внаслiдок суцiльноi
рубки) бур'янiв, якi
перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

Вибрати метод проведення рубки,
що гарантус лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження ( зЕuIиш ати

F....неоОхцну кlлькlсть насiнних дерев)

незначний

6 Недостатнс природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволя€
вчасно заJIiснити площу

Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноi деревноi породи )

незначний

Синюк о.В.

ажень, що



Щодаток 1

ОЦIНКА ВПЛИВУ ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ НА
IIАВКОЛИШН€ СЕРЕДОВИЩЕ

Область: Хмельницъка
Лiсогосподарське пiдприемство: .ЩП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - KyHiBcbKe
Квартал - 4
.Щiлянка- 11.1
Лiсогосподарський захц - РГК
PiK проведентrя - 2018
,Щата проведеЕIuI оцiнки -
Виконавцi - лiсни.пай Кунiвського лiсництва Синюк О.В.

висновок: Кiлька негативних впливiв оцiнено як значнi, проте при
пом'якшенЕя цих впливiв не вiдбудеться негативних Еезворотних

J\b Потенцiйнi негативнi
впливи

Сила впливу Заходи з пом'якшення впливу
незначний значний

1 ПРис}rтнiсть машин i
людей: порушення спокою
диких тварин внаслiдок
проведення рубок та
вивезення деревини,

незначний Не планув€lJIось

2 МIожливе забруднення
нафтопродуктами значний

Забезпечув ати безпечне
використання папьно-мастильних
матерiапiв

aJ Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

значний
Спагrювання проводити в
пожежобезпечний перiод

4 Втрати поживних речовин:
винос поживних речовин з
порушених грунтiв.

значний Розмiщати навантажувЕtльнi
площадки на легкодоступних
мiсцях бiля дорiг.

5 Бур'яни: поява ( внаслiдок
суцiльноi рубки) бур'янiв,
якi перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

значний Вибрати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзус пошкодження (
запиш ати необхiдну кiлькiсть
насiнних дерев)

6 Недостатне природне
поновлення головноi
IIороди, яке не дозволяе
вчасно заГIiснити площу

значний Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажалоi деревноi шороди )

проведеннi заходiв iз
aaa

змlн на дlлянц1, як
наслiдку проведення лiсогосподарського заходу.

Синюк о.В.



,ом""ffiiЁ'
зАходу

Область: Хмельницька
Лiсогосподарське пiдприемство:,,ЩЛ <<Iзяслазське ЛГ>
Лiсництво - KyHiBcbKe
Квартал - 4
,Щiлянка- 11.1 :

Лiсогосподарський захц - РГК
PiK проведешrя - 2018
,Щата проведення оцiнки
Виконавцi -лiсни.цай Кунiвського лiсництва Синюк О.В.

ВисновоК: незначнi (сила кiлькох негативних впливiв була оцiнена як зЕачЕа, .}ле

стосуються екологiчних аспектiв проведення лiсогосподарського

J\lb можливi негативнi
впливи, виявленi пiд час

планування заходу

Запланованi заходи з пом'якшення
впливу

Фактичний прояв
виявленого

негативного впливу
значний | незнiчниИ

1 Присутнiсть машин i
людей: порушення
спокою диких тварин
внаслiдок проведення

рубок та вивезення
деревини,

Не планувапось незначний

2 Можливе забруднення
нафтопродуктами

Забезпечув ати безпечне
використання папьно-мастильних
матерiагriв

незначний

a
J Пiдвищена пожежна

небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

Спалrювання проводити в
пожежобезпечний перiод незначний

4 Втрати поживних
речовин: винос поживних
речовин з порушених
rрунтiв.

Розмiщати навантажувальнi
площадки на легкодоступних
мiсцях бiля дорiг.

незначний

5 Бур'яни: поява (

внаслiдок суцiльноТ

рубки) бур'янiв, якi
перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

Вибрати метод проведення рубки,
що гарантус лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе поIпкодження ( з€шишати
необхiдну кiлькiсть насiнних дерев)

незначниit

6 Недостатнс природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно запiснити площу

Вх<ивати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноi деревноi породи )

незначний

Синюк о.В.

зауважень, що



Щодаток 1

оцIнкА впливу лIсогосподАрського зАходу tIA
НАВКОЛИШН€ СЕРЕДОВИIЦЕ

Область: Хмельницька
Лiсогосшодарське пiдприемство: ЛП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - KyHiBcbKe
КвартЕtл - |7
Щiлянка - 20.1
Лiсогосподарський захiд - РГК
PiK проведення - 201 8

Щата проведення оцiнки -
Виконавцi - лiсничий Кунiвського лiсництва Синюк О.В.

Висновок: Кiлька негативних впливiв оцiнено як значнi, проте при проведеннi заходiв iз
пом'якшення цих впливiв не вiдбудеться негативних незвQротних
наслiдку проведення лiсогосподарського заходу.

}lb Потенцiйнi негативнi
впливи

Сила впливу Заходи з пом'якшення впливу
незначний значний

1 Присутнiсть машин i
людей: порушення спокою
диких тварин внаслiдок
проведення рубок та
вивезення деревини'

незЕачний Не планув€[пось

2 Можливе забруднення
нафтопродуктами значний

Забезпечув ати безпечне
використання папьно-мастильних
матерiагriв

aJ Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

значний
Спагrювання прово дити в
пожежобезпечний перiод

4 Втрати поживних речовин:
винос поживних речовин з
IIорушених грунтiв.

значний Р озмiIцати навантажув альнi
площадки на легкодоступних
мiсцях бiля дорiг.

5 Бур'яни: поява ( внаслiдок
суцiльноi рубки) бур'янiв,
якi перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

значний Вибрати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження (
заJIиш ати необхiдну кiлькiсть
насiнних дерев)

6 Недостатне природне
поновлення головнот
породи, яке не дозволяе
вчасно загliснити плоIцу

(,
значнии Вживати заходи iз сприяння

природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноi деревноТ породи )

Синюк о.В.

:'aзмiн на дiлянцi, як



.Щодаток 2
ОЦIНКА ЕКОЛОГIЧНИХ НАСЛIДКIВ IIРОВЕДЕННЯ ЛIСОГОСПОДЦlgЪКОГО

зАходу

Область: )(ллельницька
Лiсогосподарське пiдприемство: rЩП кIзяславське ЛГ>
Лiсництво - KyHiBcbKe
Квартал - 17

,Щiлянка -20.I
Лiсогосподарський захИ - РГК
PiK проведення - 2018
,Щата проведення оцiнки
Виконавцi - лiсничий Кунiвського лiсництва Синюк О.В.

висновок: ,нозначнi (сила кiлькох негативЕих впллrвiв була оцiнена як значна,
планувалося виконtшIня заходiв з пом'якшенЕя впливiв, в akTi немае_значних зауважень,
стосуються екологiчних аспектiв проведешUI лiсогосподарського зщ{дfl //,

€tпе

що

J\b можливi негативнi
впливи, виявленi пiд час

планування заходу

Запланованi заходи з пом'якшення
впливу

Фактичний прояв
виявленого

негативного впливу
значний незначний

1 Присутнiсть машин i
людей: порушення
спокою диких тварин
внаслiдок проведення

рубок та вивезення
деревини,

Не планувчtлось незначний

2 Можливе забруднення
нафтопродуктами

Забезшечув ати безпечне
використання папьно-мастильних
матерiапiв

незначний

a
J пiдвищена шожежна

небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

Спагlювання проводити в
пожежобезпечний перiод незначний

4 Втрати поживних
речовин: винос поживних
речовин з порушених
Грунтiв.

Розмiщати навантажувальнi
площадки на легкодоступних
мiсцях бiля дорiг.

незначний

5 Бур'яни: поява (

внаслiдок суцiльноi
рубки) бур'янiв, якi
перешкоджають росту
природного поновлення
або лiсових культур

Вибр ати метод проведення рубки,
що гарантус лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження ( зiшиш ати
необхiдну кiлькiсть насiнних дерев)

незначний

6 Недостатне природне
поновлення головноi
породи, яке не дозволяе
вчасно загliснити площу

Вживати заходи iз сприяння
природному поновленню (

рихлення пiдстилки, висiвання
насiння бажаноi деревцоТ породи )

незначний

Синюк о.В.



,,Щодаток 1

ОЦIНКА ВПЛИВУ ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ НА
НАВКОЛИШН€ СЕРЕДОВИЩЕ

Область: ХмельниrFка
Лiсогосподарське пiдприемство: ДП <Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - Бiлогфське
Квартал - 1

Щiлtянка-7.2
Лiсогосподарський заrц - РГК
PiK проведення - 2018

,Щата проведення оцiнки -
Виконавцi - лiсни.пай Бiлогiрського лiсництва Матвiйчук В.Л

Висновок: Кiлька II9гативних впливiв.оцiнено як значнi, протs при
пом'якшення цих впливiв не вiдбудеться негативних незворотних
наслiдку проведення лiсогосподарського заходу.

проведеннi заходiв iз
змiн на дiлянцi, як

J\b Потенцiйнi негативнi
впливи

Сила впливу Заходи з пом'якшення впливу

незначни
и

l,значнии

1 ПРис}rтнiсть машин i
людей: порушення спокою
диких тварин внаслiдок
проведення рубок та
вивезення деревини,

незначни
и

Не планув€tпось

2 Бур'яни: поява (внаслiдок
суцiльноi рубки) бур'янiв,
якi перешкоджають росту
природного поновлення
Tal або лiсових культур.

\,,значнии

Вибирати метод проведення

рубки, що гарантуе
лiсовiдновлення та мiнiмiзуе
пошкодження (заlrишати
необхiдну кiлькiсть насiнних
дерев, зменшувати площi
вирубок).

F,

J Можливе забруднення
нафтопродуктами l,значнии

Забезпечув ати безпечне
використання п€Lпьно-мастильних
матерiашiв

4 Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

vзначнии
Спашювання прово дити в
шожежобезпечниЙ перiод

5 значниЙ Р озмiIцати навантажув itльнi
площадки на легкодоступних
мiсцях бiля дорiг.

винос поживних речовин з
порушених грунтiв.

6 Грунтова ерозiя гliсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi

незначни
и

Не планувчuIось

Матвiйчук В.Л.



Додаток 2
ОЦIНКА ЕКОЛОГIЧНИХ НАСЛЦКIВ ПРОВЕДЕНIIЯ JIIСОГОСПОШРСЬКОГО

, зАходу

Область: )hлельницъка
Лiсогосподарсько пiдприемство:.ЩП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - Бiлогiрське
Квартал - 1

,Щiлянка -7,2 .

Лiсогосподарський зil(ц - РГК
PiK проведення - 2018

.Щата проведення оцiнки
Виконавцi - лiснишй Бiлогiрського лiсниrцва Матвiйчук В.Л.

J\b vlожливi негативнi
вгIливи, виявленi пiд час

планування заходу

Запланованi заходи з пом'якшення
впливу

Фактичний прояв
виявленого

негативного впливу
vзначнии чнезначнии

1 ПРис}rтнiсть машин i
людей: порушення
спокою диких тварин
внаслiдок проведення

рубок та вивезення
деревини,

Не планув€[пось незначний

2 Бур'яни: поява (внаслiдок
суцiльноi рубки) бур'янiв,
якi перешкоджають росту
природного поновлення
та/ або лiсових культур.

Вибирати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження (залrишати
необхiдну кiлькiсть насiнних дерев,
зменшувати IIлощi вирубок).

незначний

F,

J МIожливе забруднення
нафтопродуктами

Забезпечувати безпечне
використання п€lJIьно-мастильних
матерiалiв

незначний

4 Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великот кiлькостi
порубкових решток

Спалювання прово дити в
пожежобезпечний перiод незначний

5 Втрати поживних
речовин: винос поживних
речовин з порушених

Розмiщати навантажув альнi
плоIцадки на легкодоступних
мiсцях бiля дорiг.

незначний

6 Грунтова ерозiя пiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi

Не планув€[пьсь незначний

висновок] незначнi
планув€lJIося виконання
стосуються екологiчних

IVIатвiйчук В.Л.

(сила кiлькох негативних впливiв була оцiнена як знатша, але
заходiв з пом'якшенIuI впливiв, в aKTi немае зЕачних зауважень, що
аспектiв проведення лiсогосподарського заходу)



.Щодаток 1

ОЦIНКА ВПJIИВУ ЛIСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ НА
нАвколишне сЕрЕдовищЕ

Область: Хплельницька
Лiсогосподарське пiдприемство: .ЩП <<Iзяславське ЛГ>
Лiсництво - Бiлогiрське
KBapTa;l - 2
[iлянка- 11

Лiсогосподарський захц - РГК
PiK проведення - 2018
,Щата проведення оцiнш,r -
Виконавцi - лiсни.шай Бiлогiрського лiсницгва Матвiйчук В.Л

J\b Сила впливу Заходи з пом'якшення впливу
незначни
и

значний

1 Присутнiсть машин i
людей: порушення спокою
диких тварин внаслiдок
проведення рубок та
вивезення деревини)

незначни
t,и

Не планув€uIось

2 Бур'яни: поява (внаслiдок
суцiльноi рубки) бур'янiв,
якi переттткоджають росту
природного поновлення
та/ або лiоових культур.

vзначнии

Вибирати метод проведення
рубки, що гарантуе
лiсовiдновлення та мiнiмiзус
пошкодження (залrишати
необхiдну кiлькiсть насiнних
дерев).

nJ IVIожливе забруднення
нафтопродуктами значний

Забезпечув ати безпечне
використання п€ilпьно-мастильних
I\{gцерiагliв

4" Пiдвищена пожежна
небезпека внаслiдок
великоi кiлькостi
порубкових решток

значний
Спапювання прово дити в
пожежобезпечний перiод

5 Втрати поживних речовин: значний Розмiщати навантажувальнi
площадки на легкодоступних
мiсцях бiля дорiг.

винос поживних речовин з
порушених грунтiв.

6 Грунтова ерозiя пiсля
гriдготовки грунту на
дiлянцi

незначни
и

Не планув€[пось

висновок: Кiлька негативних впливiв оцiнено як значнi, проте при
пом'якшення цих впrпrвiв не вiдбудеться негативних незворотних
наслiдку проведеннrI лiсогосподарського зЕlхо.ry.

проведеннi заходiв iз
змiн на дiлянцi, як

МIатвiйчук В.Л.



Виконавцi - лiсничий Бiлогiрського лiсництва Матвiйчук в.л.

висновок: незначнi (сила кiлькох негативних впливiв була оцiнеЕа як значна, але
плЕtнувалося виконЕlння заходiв з пом'якшеншI впливiв, в aKTi немае значЕих зауважень, що
стосуються екологiчних аспектiв проведення лiсогосподарського заходу)

J\b IVIожливi негативнi
впливи, виявленi пiд час

планування заходу

Запланованi заходи з пом'якшення
впливу

Фактичний прояв
виявленого

негативного впливу
значний незначний

1 I Присутнiсть машин i
людей: порушення
спокою диких тварин
внаслiдок проведення

рубок та вивезення
деревини,

Не планув€uIось незначний

2 Б}rр'яни: поява (внаслiдок
суцiльноi рубки) бур'янiв,
якi перешкоджають росту
природного поновлення
та/ або лiсових культур.

Вибирати метод проведення рубки,
що гарантуе лiсовiдновлення та
мiнiмiзуе пошкодження (залишати
необхiдну кiлькiсть насiнних дерев).

незначний

F,

J IVIожливе забруднення
нафтопродуктами

забезпечувати безпечне
використання паIIьно-мастильних
матерiалiв

незначний

4 Пiдвищена пожежна
-.неоезпека внаслlдок

великоi кiлькостi
порубкових решток

Спагrювання прово дити в
пожежобезпечний перiод незначний

5 Втрати поживних
речовин: винос поживних
речовин з порушених

РозмiIцати навантажув альнi
площадки на легкодоступних
мiсцях бiля дорiг.

незначний

6 Грунтова ерозiя пiсля
пiдготовки грунту на
дiлянцi

Не планувЕuIьсь незначний

Матвiйчук В.Л.


