Оцінка соціальних наслідків від лісогосподарських заходів,
які плануються провести по ДП «Івано-Франківський лісгосп» в 2018 році
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місцевого населення

Підтримка місцевих
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Суцільнолісосічні рубки
займають невеликий
відсоток від загальної
площі підприємства
Лісовідновлення є
обов’язковим заходом
після проведення таких
рубок
На зрубах місцеве
населення має
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недеревних лісових
ресурсів
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впливів
лісогосподарських
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Коментар

Чисельність штатних працівників на
2018 рік планується на рівні 165 чол.
98% працівників є місцевими.
Працівники підприємства
користуються пільгою на закупівлю
дров паливних
В 2018 році планується перерахувати
до місцевого бюджету 2571 тис. грн.
Крім того, планується перерахувати
2277 тис. грн. єдиного соціального
внеску.
Суцільні рубки головного
користування складають всього 0,2 %
від загальної площі підприємства, або
0,18% від вкритої лісом площі
Після проведення суцільних рубок
зруби заліснюються вчасно.

На зрубах місцеве населення має
можливість безоплатно проводити
збір недеревних лісових ресурсів
(гриби, ягоди, лікарська сировина,
тощо) для власного використання
Можливе погіршення
Негативні
На підприємстві проводиться оцінка
якості довкілля
потенційних впливів запланованих
внаслідок проведення
лісогосподарських заходів на
лісогосподарських
навколишнє середовище та оцінка
заходів
екологічних наслідків. Робляться
зважені висновки про можливість чи
неможливість проведення
конкретного заходу.
Заліснення неугідь
Позитивні
Під лісорозведення
Збільшення лісистості району
відводяться
розташування підприємства. У 2018
низькопродуктивні
році лісгосп планує провести
землі
лісорозведення на площі 0,5 га.
Ремонт лісових доріг
Негативні
Можливе нанесення
Лісові дороги прив’язані до існуючої
шкоди навколишньому
квартальної мережі, що не нанесе
природному середовищу шкоди навколишньому середовищу.
Перед початком робіт проводиться
оцінка екологічного впливу.
Позитивні
Збільшення мережі доріг в районі
розташування підприємства,
покращення наземного сполучення
між населеними пунктами.
Висновок: кількість та значимість позитивних наслідків мають значну перевагу над негативними.
Підприємство проводить заходи з пом’якшення негативних впливів. Намічені для проведення в 2018 році
лісогосподарські заходи будуть мати позитивні соціальні наслідки.

