
ВИДИ МОНІТОРИНГУ, 
які проводились в ДП «Славутське лісове господарство» у 2017 році 

№ Вид моніторингу 
Хто проводить 

моніторинг 
Інструкція, якою керується виконавець 

Перелік документів, які 

підтверджують 

проведення моніторингу  

1. Види моніторингу, які ведуться підприємством 

1.1 

Складання виробничої 

і фінансової звітності за 

2017 рік 

ДП «Славутське 

лісове 

господарство» 
 

Річний звіт за 2017рік 

1.2 

Облік лісових ресурсів, 

які вилучаються з лісу 

у вигляді лісової 

продукції 

ДП «Славутське 

лісове 

господарство» 

Інструкція з обліку продукції 

лісозаготівель, лісопиляння і 

деревообробки на підприємствах 

Держкомлісгоспу України 

Форма 8 «Звіт про рух 

лісопродукції» 

1.3 

Перевірка дотримання 

чинного законодавства 

при виконанні 

лісогосподарських 

заходів 

ДП «Славутське 

лісове 

господарство» 

1. Інструкція про порядок 

проведення ревізії лісових 

обходів (майстерських дільниць). 

2. Методичні вказівки з 

відведення і таксації лісосік, 

видачі лісорубних квитків та 

огляду місць заготівлі деревини в 

лісах Держкомлісгоспу. 3. 

Інструкція з проектування, 

технічного приймання, обліку та 

оцінки якості лісокультурних 

об’єктів. 

1.Акти лісових ревізій 

2.Акти освідчення місць 

рубок 3.Інвентаризація 

лісових культур 

4.Інвентаризація 

осередків шкідників і 

хвороб лісу 

1.4 

Моніторинг рідкісних 

та зникаючих видів 

флори та фауни 

ДП «Славутське 

лісове 

господарство» 

Розпрядження по ДП " Славутське лісове 

господарство " від 15.09.2017 р.№123 

Книга обліку 

Червонокнижних видів 

рослин та тварин по 

лісництвах 

1.5 

Моніторинг особливо 

цінних для збереження 

лісів 

ДП «Славутське 

лісове 

господарство» 

Розпорядження по ДП" Славутське лісове 

господарство " від 15.09.2017 р.№126 

1.Результати моніторингу 

стану ОЦЗЛ  2.Результати 

моніторингу проведених 

л/г і п/о заходів в ОЦЗЛ  

1.6 

Моніторинг оцінки 

ефективності 

господарських заходів 

ДП «Славутське 

лісове 

господарство» 

Інструкція з оцінки можливого 

соціального та екологічного впливу 

лісогосподарських заходів, що 

плануються, та екологічних наслідків 

проведених лісогосподарських заходів 

1.Оцінка можливого 

негативного впливу л/г 

заходу на навколишнє 

середовище 2.Оцінка 

екологічних наслідків 

проведення л/г заходу 

1.7 
Аерофотозйомка 

(санітарний стан лісів) 

ДП «Славутське 

лісове 

господарство» 

відділ л/г 

 
Архів фототека відділ л/г 

2.Види моніторингу, що виконуються вищими інстанціями та державними контрольними органами 

2.1 
Щорічні планові і 

позапланові перевірки 

Державна 

екологічна 

інспекція в 

Хмельницькій  

області 

 

Акт  перевірки  

 

2.2 
Щорічні планові і 

позапланові перевірки 

Фонд 

согціального 

страхування з 

тимчасової 

втрати 

працездатності 

  Акт перевірки  

3.Види моніторингу, що виконуються іншими організаціями 

3.1 

Моніторинг стану лісів 

(безперервне 

лісовпорядкування) 

Українське 

державне 

проектне 

лісовпорядне 

виробниче 

об’єднання 

 

Матеріали безперервного 

лісовпорядкування 

земель лісового фонду ДП 

«Славутське лісове 

господарство 

3.2 
Моніторинг санітарного стану 

лісів 
ДСЛП «Віниця лісозахист» 

Акти рекогностувального обстеження: від 

2017 року 

 


